Ceniona i doskonale rozpoznawalna firma inżynieryjna specjalizująca się w zarządzaniu zadaniami
inwestycyjnymi i prowadzeniu nadzorów inwestorskich poszukuje do stałej współpracy w jednym ze
swoich oddziałów doświadczonych inżynierów na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU
miejsca pracy: woj. mazowieckie, woj. świętokrzyskie, nr ref. INEW/07/18

Obowiązki na stanowisku pracy:
nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
zarządzanie jakością na każdym etapie realizacji inwestycji
weryfikacja planowanych i wykonanych robót
stała analiza technologii wykonywanych prac i ewentualnych rozbieżności
udział w dokonywaniu odbiorów
egzekwowanie wszelkich zapisów umownych z wykonawcami oraz roszczeń gwarancyjnych
raportowanie
Od kandydatów oczekujemy:
wykształcenia wyższego technicznego
uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie do kierowania robotami
budowlanymi zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane w specjalności kolejowej w zakresie
lurządzenia sterowania ruchem kolejowym doświadczenie zawodowe zebrane w ciągu
ostatnich 10 lat: minimum 3 lata doświadczenia polegającego na pełnieniu funkcji kierownika
budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie minimum jednej inwestycji
infrastrukturalnej, realizowanej w oparciu o FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe
najwyższej staranności i odpowiedzialności
rzetelności, punktualności i umiejętności pracy pod presją czasu
znajomości technologii budowy w specjalnościach kolejowych
orientacji w zakresie zasad prowadzenia inwestycji i remontów na czynnych szlakach
kolejowych w zarządzie PKP PLK
prawo jazdy kat. B i wysokiej mobilności
Oferujemy:
możliwość pracy na rzecz ważnych projektów dla rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej
pracę w gronie renomowanych profesjonalistów
system wynagradzania adekwatny do stawianych celów
nienormowany system czasu pracy, dający pełną możliwość indywidualnego zaangażowania
się w inne zlecenia (brak konieczności gwarantowania wyłączności)

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail:

hr@biurodoradcze.pl
wraz z nr referencyjnym
Dziękujemy za nadesłane aplikacje. Kandydatom do pracy zapewniamy całkowitą dyskrecję.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie, pod nr telefonu

+48 601 562 134
W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
(zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883 z poźn. zm.)”.

