Energomontaż-Północ-Bełchatów S.A.
należący do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal poszukuje kandydata na stanowisko
kierownika budowy/kierownika robót

Zakres obowiązków:
• nadzór nad realizacją prac na budowie,
• sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji technicznej,
• nadzór nad poprawnością rozwiązań technicznych tworzonych koncepcji, projektów i innych
opracowań,
• kontrola jakości, terminowości oraz zgodności wykonania z dokumentacją nadzorowanych prac,
• nadzór nad wykonywaniem prac zgodnie z harmonogramem projektu oraz wymaganiami inwestora,
• kontrola procesu koordynacji podwykonawców oraz rozliczanie zawartych z nimi kontraktów,
• poszukiwanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, które usprawnią przebieg kontraktu i
wpłyną na jego pozytywny wynik,
• zarządzanie zespołem podległych pracowników,
• nadzór nad pracą firm podwykonawczych w przypadku robót prowadzonych w ramach Generalnego
Wykonawstwa,
• kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową,
• zabezpieczenie podległej załodze odpowiednich warunków socjalno-bytowych,
• zgodne z dokumentacją techniczną i wymogami współczesnej wiedzy prowadzenie i organizowanie
robót oraz terminowe ich zakańczanie w oparciu o ustalony harmonogram lub zawartą umową,
• terminowe i zgodne z przepisami prowadzenie zapisów w dokumentacji budowy tj. w dziennikach
budowy, księdze bhp i księdze odbioru rusztowań.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe techniczne ,
• min. 3 - letnie doświadczenie zawodowe na tożsamym lub podobnym stanowisku pracy,
• znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• znajomość przepisów prawa budowlanego i branży budowlanej,
• czynne prawo jazdy kategorii B,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej,
• znajomość języka angielskiego mile widziana,
• dyspozycyjność - gotowość do pracy na projektach realizowanych na terenie Polski.
Oferujemy:
• umowę pracę/B2B w firmie należącej do Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal,
• stabilne warunki zatrudnienia oraz nastawienie na długofalową współpracę,
• narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon).
Miejsce wykonywania pracy:
• realizowane kontrakty na terenie całej Polski (Nowe Czarnowo-Elektrownia Dolna Odra,
Siechnice).

ENERGOMONTAŻ – PÓŁNOC – BEŁCHATÓW S.A.

t: + 48 44 747 00 80

ul. Montażowa 2, 97-427 Rogowiec
www.empb.com.pl

e: sekretariat@empb.com.pl.

NIP: 769-000-33-26, REGON: 590023194, BDO: 000036954, KRS: 0000895371
Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 2 288 150 PLN

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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