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02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 lok. 42  

T 022 572 78 00  W www.bdi.com.pl  

Zainteresowanych prosimy o aplikowanie na ofertę poprzez stronę www.bdi.com.pl. Powierzone nam dane osobowe przetwarzamy 

wyłącznie w celu realizacji procesów rekrutacyjnych oraz rozwoju zawodowego. Bez wyrażenia Twojej dodatkowej zgody dane nie są 

nikomu przekazywane. Zarejestruj się w Błękitnej Strefie i swobodnie zarządzaj swoimi danymi. 

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl. 

BDI już od ponad 25 lat aktywnie wspiera polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Dotychczas z naszej 

pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy inżynierów. Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

 

OFERTA 
PRACY 

 

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko: 

 

Koordynator Budowy / 

Inżynier Budowy 
nr ref. 9875 

(oferta ważna do 14.12.2018) 
 

Opis pracodawcy: 

Klient Banku Danych o Inżynierach - światowy lider rynku klejów, uszczelniania i konserwacji 

podłoża. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż. budownictwa) 

 mile widziane uprawnienia budowlane 

 1-2 przeprowadzone inwestycje budowlane (budowa z lokalami pod wynajem, inwestycje 

handlowe) o minimalnym budżecie 8 mln złotych jako Inżynier Budowy 

 znajomość AutoCad 2D, Excel 

 prawo jazdy kat. B 
 

Zakres obowiązków: 

 nadzór nad realizacją kontraktu z imienia inwestora pod kątem znajomości z projektem, 

wytycznymi inwestora oraz sztuką budowlaną (inwestycje prowadzone w rejonie Polski 

zachodniej - Wrocław, Poznań) 

 rozliczanie GW, wykonawców bezpośrednich 

 organizacja dostaw inwestorskich, egzekwowanie jakości 

 nadzór nad postępem prac oraz odpowiedzialność za budżet i harmonogram realizacji 

 organizacja budowy i uczestników w ramach budowy 

 sporządzanie przedmiarów i obmiarów robót 

 rozliczanie robót w podwykonawstwie i siłach własnych 

 sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji kontraktowej 
 

Firma oferuje: 

 interesującą pracę w renomowanej firmie 

 możliwość rozwoju zawodowego 

 atrakcyjne wynagrodzenie 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 zachodnia Polska (w pasie Wrocław - Poznań) 
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