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Consulting 
 

Kim jesteśmy? 
 
SUEZ Consulting (SAFEGE) jest firmą z Grupy SUEZ zajmującą się doradztwem inżynieryjnym  
i wspierającą przedsiębiorstwa, miasta i regiony oraz instytucje rządowe i międzynarodowe w dążeniu do 
zrównoważonego rozwoju oraz w budowie nowoczesnej infrastruktury. Pracujemy w sektorze ochrony środowiska, 
urbanistyki, energii i mobilności, przyczyniając się do transformacji ekologicznej i energetycznej naszych klientów. 
 
SUEZ Consulting jest również zaangażowany w strategiczne przedsięwzięcia Grupy SUEZ, wspierając jej rozwój 
w nowych liniach biznesowych lub nowych działaniach związanych z jej misją. 
 
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce (SUEZ Consulting Polska) zapewniamy usługi opracowania dokumentacji 
przedprojektowej, wielobranżowego projektowania, przeprowadzenia przetargów na wybór generalnego 
wykonawcy robót, nadzoru inwestorskiego, doradztwa oraz pomocy technicznej we wszystkich sektorach inżynierii 
budowlanej i środowiskowej. 
 
Wspieramy biznes, przemysł i samorządy w procesie transformacji ekologicznej i energetycznej oraz w procesie 
adaptacji do zmian klimatycznych. Zapewniamy umiejętności techniczne, interdyscyplinarne doświadczenie i know-
how niezbędne dla zarządzania projektami każdego typu i dla każdego Klienta. Odpowiadamy na potrzebę każdego 
sektora rynku.  
 
Jesteśmy obecni w całej Polsce; mamy ponad 30 biur terenowych, prowadzimy aktualnie ponad 200 inwestycji. 
Mamy własne Biuro Projektów i Konsultingu, w którym na stałe zatrudniamy projektantów, architektów, specjalistów 
ds. przetargów, ds. studiów wykonalności, ds. ochrony środowiska, weryfikatorów dokumentacji projektowej i 
kosztorysantów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, a także analizie oraz weryfikacji 
dokumentacji projektowej, rozliczeniowej i kosztorysowej. 
 
Poszukujemy osoby na stanowisko podległe Dyrektorowi Regionu Zachodniego w Polsce:  

 
Inspektor Nadzoru specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
 
Wymagania: 
 

• Odpowiednie uprawnienia bez ograniczeń 
    

Pracując z nami możesz liczyć na: 
 

• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie; 

• Przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju. 

 
Pozostałe informacje: 
 

• Lokalizacja: Iłowa / Konin Żagański 

• Data rozpoczęcia: I kwartał 2023 + 12 miesięcy zgłaszania wad i usterek 

• Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami / kandydatami. 
 
 
W SUEZ Consulting wierzymy, że różnorodność i równość są siłą napędową innowacji i wydajności, które kształtują 
zrównoważone środowisko. Decyzje rekrutacyjne podejmowane są bez względu na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie 
narodowe lub etniczne, płeć, orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową, wiek lub niepełnosprawność. Naszym 
obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy, w którym wszyscy przynależą i rozwijają się. 

 
 


