Terlan Sp. z o.o. poszukuje:

Kierownik budowy – Kierownik robót
Miejsce pracy: Poznań i okolice
Kogo szukamy? Być może właśnie Ciebie.
Zapraszamy. Zostaw swój numer lub wyślij CV.
Szukamy Pracowników na stałe. Zapewniamy stabilne zatrudnienie.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:














sprawowanie nadzoru nad jakością i terminowością realizowanych robót,
współpraca z inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi,
koordynacja pracy podwykonawców,
kierowanie pracami podległych brygad sieciowych,
opracowywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych dla ofert przetargowych oraz
realizowanych kontraktów,
współudział przy przygotowywaniu ofert wykonawczych oraz wycena prac budowlanomontażowych sieci i przyłączy wod-kan,
nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP,
planowanie i koordynacja robót instalacyjnych w oparciu o wymagania kontraktu,
prowadzenie dokumentacji w zakresie robót sanitarnych,
weryfikacja dokumentacji techniczno-kosztowej,
uzgadnianie projektów wykonawczych z zamawiającymi,
prowadzenie przetargów i negocjacji z podwykonawcami,
rozliczanie robót instalacyjnych i uczestnictwo w odbiorach

WYMAGANIA:











wykształcenie wyższe techniczne – Inżynieria Środowiska,
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawniania budowlane, w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
znajomość technologii w branży wodno-ściekowej
prawo jazdy kat. B
dyspozycyjność
umiejętność organizacji pracy własnej i podległego zespołu
zdolności lidera
mile widziana znajomość programu Norma PRO, AutoCad i MS Project
skrupulatność, wnikliwość, kreatywność

Co oferujemy?

Możliwość
poszerzania
kompetencji, rozwój

Atrakcyjne ubezpieczenie
grupowe

Praca na umowę
o pracę w stabilnie
działającej firmie

Opiekę medyczną

Multisport

Pakiet socjalny, w tym
dofinansowanie wypoczynku
i bony Sodexo

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o aplikowanie poprzez przesłanie
aplikacji na adres mailowy:
praca@terlan.pl
prosimy w temacie dodać „Kierownik budowy – Kierownik robót”
Rekrutacja może być przeprowadzona zarówno online jak i w siedzibie firmy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Terlan Sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej
ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Terlan Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych
rekrutacji.

