
 

 

 

Jesteśmy firmą działającą na rynku usług budowlanych od 2010 r. należącą do dynamicznie rozwijających się 
przedsiębiorstw w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego. 

Obecnie poszukujemy do naszego zespołu kandydata do pracy na stanowisku: 

KIEROWNIK BUDOWY 

Siedziba firmy: Warszawa, Białystok 
  Miejsce pracy: Województwo podlaskie, małopolskie, na terenie na terenie kraju. 

 

OPIS STANOWISKA: 

 Kierowanie robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej na powierzonych budowach. 

 Planowanie i koordynacja robót budowlanych w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentacji  technicznej 

oraz przepisów BHP. 

 Prowadzenie dokumentacji w zakresie robót budowlanych. 

 Przygotowywanie i składanie wniosków i zawiadomień urzędowych. 

 Nadzór nad jakością i terminowością realizowanych budów zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją 

techniczną oraz harmonogramem. 

 Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

 Nadzór nad firmami podwykonawczymi oraz pracownikami budowy. 

 Zamawianie i pilnowanie dostaw materiałów zgodnie z harmonogramem prac. 

 Przygotowywanie dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów w trakcie realizacji robót. 

 Uczestnictwo w odbiorze robót. 

 Raportowanie postępów prac.  

 Utrzymywanie porządku na placu budowy, dbanie o jakość prac na budowie oraz o wizerunek.  

WYMAGANIA: 

 Wykształcenie wyższe techniczne – inżynierskie. 

 Uprawnienia budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń. 

 Doświadczenie  – zdobędziesz z nami. 

 Dobra znajomość przepisów dot. prawa budowlanego, przepisów BHP. 

 Mile widziana, ale nie wymagana znajomość programów: MS Projekt, MS Office, AutoCAD, NormaPRO 

 Prawo jazdy kategorii B.  

 Gotowość do podjęcia pracy na budowach krajowych,  

 Umiejętność współpracy w zespole oraz zdolności interpersonalne.  

 Dyspozycyjność, komunikatywność, zaangażowanie. 

OFERUJEMY: 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełen etat. 

 Zdobycia doświadczenia przy realizacji ciekawych projektów w na terenie Polski. 

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

 Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy. 

 Wsparcie organizacyjne przy relokacji (praca w delegacji) – po naszej stronie.  

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny tel. 509 351 112 lub przesłanie CV na adres 

biateltelekomunikacja@biateltelekomunikacja.pl z umieszczeniem poniższej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) 

oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO)). 
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