Działamy w sektorze infrastruktury kolejowej jako generalny wykonawca, koncentrując się na rynku
polskim. Świadczymy usługi budowlano-montażowe w zakresie: budowy, modernizacji i remontów
linii, stacji kolejowych oraz wykonawstwa obiektów inżynierskich i robót kubaturowych. Działamy
wspólnie z naszym partnerem strategicznym, europejskim koncernem budowlanym Swietelsky
Baugesellschaft m.b.H. Jako grupa kapitałowa posiadamy jeden z największych
i najnowocześniejszych parków maszyn do budowy i modernizacji dróg kolejowych w Europie.
Jeżeli lubisz wyzwania i cenisz sobie pracę w dynamicznym i profesjonalnym środowisku dołącz
do naszego Zespołu!

Inżynier budowy – roboty torowe i podtorzowe
/budownictwo – infrastruktura kolejowa/
Miejsce pracy: Radom - biuro budowy, linia kolejowa nr 8, odcinek Warka–Radom (LOT C,D,E)

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:
•
•
•
•
•
•

wsparcie kierownika robót w nadzorze nad pracami w zakresie robót torowych
i podtorzowych,
koordynacja robót w oparciu o dokumentację techniczną, harmonogramy i plany organizacji
robót,
przygotowanie dokumentacji związanej z kontraktem (kosztorysy, protokoły
zaawansowania robót, przedmiary, obmiary),
tworzenie i weryfikacja harmonogramów realizacji robót, dostaw materiałów oraz bieżąca
kontrola wykonanych prac,
współpraca z firmami podwykonawczymi,
prowadzenie wymaganej kontraktem sprawozdawczości w tym raportowanie.

Od kandydatów oczekujemy:
•
•
•
•
•
•

wykształcenia wyższego technicznego, preferowane w specjalności drogi kolejowe,
mile widziane doświadczenie w pracy na kontrakcie infrastrukturalnym (kolejowym lub
drogowym),
bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office, w szczególności Excel,
znajomości programu AutoCAD,
samodzielności, zaangażowania oraz silnej motywacji do pracy,
prawa jazdy kat. B.

Kandydatom spełniającym nasze oczekiwania oferujemy:
•
•
•
•
•

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego,
ubezpieczenie grupowe,
prywatną opiekę medyczną,
niezbędne narzędzia pracy.

CV prosimy przesyłać na adres: praca@swietelsky.com w temacie podając nazwę stanowiska

W treści CV prosimy o umieszczenie klauzuli:
„Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 250 moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami
ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr. 101, poz. 926
ze zm.), na potrzeby obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji.”
„Informujemy, że Administratorem danych jest Swietelsky Rail Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, 30-663 Kraków, ul. Wielicka 250. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji,
a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb
przyszłych rekrutacji.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia
rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana
wyraźnej zgody.
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub
usunięcia.
Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji
i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych.

