
 

 

Naszym klientem jest jedna z wiodących firm europejskich, specjalizująca się w 

budownictwie drogowym i tunelowym. Firma obecnie zaangażowana jest w budowę 

dróg ekspresowych na terenie Polski jako generalny wykonawca.  

KIEROWNIK BUDOWY specjalizacji drogowej ŁOMŻA 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?W
ebID=fbca9ee22a3a4f45a2a95bdf1001f142 

603-080-373 Małgorzata Jędrkowiak 

 

Opis stanowiska:  

 Budowa drogi ekspresowej. 

 Planowanie i organizacja prac na budowie zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

oraz przyjętą specyfikacją techniczną. 

 Nadzór w zakresie jakości i terminowości realizacji prac. 

 Kontrola kosztów budowy. 

 Prowadzenie dokumentacji budowy. 

 Koordynacja i zarządzanie podwykonawcami. 

 Utrzymywanie relacji z Inwestorem. 

 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP. 

 Udział w procesie ofertowania (analiza dokumentacji, zapytania ofertowe, kalkulacja 

ceny). 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fbca9ee22a3a4f45a2a95bdf1001f142
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=fbca9ee22a3a4f45a2a95bdf1001f142


 Raportowanie postępów zakontraktowanych prac. 

 Monitorowanie i optymalizacja zużycia materiałów i sprzętu na budowie. 

Wymagania: 

 Doświadczenie przy realizacji min. 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę 

lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowej o 

wartości robót min. 200.000.000 PLN netto od rozpoczęcia robót do wykonania 

zadania, na stanowisku/stanowiskach Kierownika budowy lub Kierownika robót 

drogowych dla odcinka o długości min. 4 km lub Kierownika Robót Mostowych dla 

co najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz rozpiętości przęsła co 

najmniej 50m lub Inżyniera Kontraktu. OBOWIĄZEK KONTRAKTOWY 

Realizowanego wg zasad "Warunki techniczne na urządzenia i budowę z 

projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych 

i inżynieryjnch projektowanych przez Wykonawcę. COSMOPOLI CONSULTANTS 

wydanie angielsko-polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. 

Yellow FIDIC: Design and Build Contract". MILE WIDZIANE 

 Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub 

uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń. 

 Przynależność do Okręgowej Izby Budownictwa, aktualne zaświadczenie o opłacaniu 

składek 

Oferujemy: 

 Pracę przy budowie drogi ekspresowej- od rozpoczęcia do zakończenia projektu. 

 Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia-do negocjacji. 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 

 Zakwaterowanie.  

 Opieka medyczna 

 Zwrot kosztów podróży. 

 Samochód służbowy. 

  

 


