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Sukces zależy od pracy zespołowej!
STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zaangażowaniu kompetentnych
pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców realizuje z sukcesem inwestycje na
całym świecie. Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i gałęzie budownictwa.
Jesteśmy jednym z największych wykonawców infrastruktury w Polsce i realizujemy inwestycje o znaczeniu
ogólnokrajowym. Mamy istotny udział w budowie polskich autostrad, dróg ekspresowych, krajowych oraz infrastruktury
portów lotniczych i morskich. Dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań możemy wykonywać złożone projekty
budowalne z zachowaniem najwyższej jakości. Zostań częścią naszego zespołu!
W Polsce jesteśmy jednym z największych wykonawców dróg. Realizujemy inwestycje o znaczeniu ogólnokrajowym i
mamy istotny udział w budowie polskich autostrad, dróg ekspresowych, krajowych oraz infrastruktury portów
lotniczych i morskich.
Zadania
sporządzanie harmonogramów i dokumentacji technicznej budowy
współpraca przy opracowaniu wycen na roboty dodatkowe i zamienne
prowadzenie monitoringu kosztów budowy, rozliczeń personelu, materiałów, sprzętu i środków transportu
bieżąca analiza postępu oraz kosztów robót kontraktowych i dodatkowych
współpraca z kadrą kierowniczą, obsługa bieżących potrzeb budowy
współpraca z Zamawiającym oraz dostawcami i podwykonawcami
przygotowanie raportów i sprawozdań oraz materiałów odbiorowych
Wymagania
wykształcenie wyższe techniczne - Budownictwo (specj. drogowa)
mile widziane doświadczenie zawodowe w branży (w wykonawstwie lub biurze projektowym)
znajomość obsługi MS Office (w tym Excel), AutoCad, dodatkowym atutem będzie znajomość MS Project, ARRIBA
sumienność, odpowiedzialność, terminowość
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
dyspozycyjność i mobilność (prawo jazdy kat.B)
Gwarantujemy:
możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez wiodących ekspertów w Polsce,
szkoleniach interpersonalnych przygotowujących do pracy w branży,
poznanie całego procesu budowania dróg w praktyce: od momentu złożenia oferty, całą realizację, rozliczenie oraz
zakończenie budowy,
pracę na innowacyjnych programach oraz dostęp do najnowszych technologii,
nie jesteśmy „typową korporacją”: miła atmosfera, wyznajemy szacunek, koleżeńska pomoc - to wszystko znajdziesz
w naszym zespole,
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