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Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A.  

należący do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal poszukuje kandydata na stanowisko 
kierownika projektu  

 
 

Zakres obowiązków: 

• kierowanie działalnością techniczno-produkcyjną w zakresie podległego projektu, 

• planowanie i opracowywanie harmonogramu oraz kosztorysu projektu, 

• uzgadnianie i koordynowanie ze zleceniodawcą, współuczestnikami procesu innowacyjnego 
warunków wykonywania robót na podległych odcinkach budów, 

• bieżące zarządzanie budżetem projektu, 

• udział w konferencjach i spotkaniach branżowych, 

• sprawowanie nadzoru i kontroli nad terminowym wykonywaniem robót w oparciu o umowy, 

• kontrola jakości wykonywanych robót pod względem zgodności z warunkami technicznymi. 

• raportowanie wyników projektu oraz optymalizacja procesów realizacji, 

• prowadzenie bezpośrednich rozmów, korespondencji oraz ustaleń z Zamawiającym w zakresie 
realizowanego kontraktu. 

 
Wymagania: 

• wykształcenie – wyższe techniczne (pożądane kierunki: mechanika, energetyka, inżynieria chemiczna 
lub procesowa, budownictwo), 

• minimum 5 lat doświadczenia pracy na stanowiskach związanych z nadzorem i prowadzeniem robót 
montażowych, mechanicznych, produkcji elementów wykonywanych ze stali, 

• przynajmniej jeden zrealizowany kontrakt polegający na montażu: konstrukcji stalowych lub instalacji 
technologicznych w przemyśle 

• znajomość procesu zarządzania projektami (mile widziane posiadanie jednego z certyfikatów: Prince, 
IPMA, PMBok itp.), 

• dyspozycyjność (gotowość do pracy na terenie całego kraju), 

• uprawnienia budowlane – mile widziane, 

• wysokie zdolności interpersonalne, 

• prawo jazdy kat.B. 
 

Oferujemy: 
• atrakcyjne wynagrodzenie w firmie należącej do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal 
• pracę w firmie, istniejącej ponad 25 lat na rynku polskim, 
• możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy, 
• stabilne warunki zatrudnienia oraz nastawienie na długofalową współpracę. 

 
• Miejsce wykonywania pracy: 

• realizowane kontrakty na terenie całej Polski  
 

Osoby zdecydowane na podjęcie współpracy proszone są o przesłanie swojego CV na adres e-mail rekrutacja@empb.com.pl Dokumenty aplikacyjne 
prosimy opatrzyć klauzulą Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Energomontaż-Północ-Bełchatów Sp. z o.o. dla potrzeb 

niezbędnych 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)). 
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