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ZATRUDNIAMY
SAFEGE

–

SUEZ

Consulting

zrzesza

na

całym

świecie

niemal

1500

pracowników, specjalistów i ekspertów, działa w 70 krajach i należy do
Grupy SUEZ, która od ponad 150 lat jest największym dostawcą usług
komunalnych

na

świecie.

W

Polsce

to

30

lat

historii

i

niemal

1000

Pracowników i Współpracowników zaangażowanych w poprawę jakości
życia milionów Polaków. Jesteśmy obecni w całej Polsce; mamy 40 biur
regionalnych,
stabilność

prowadzimy

finansową,

ponad

150

umiejętności

projektów.

Zapewniamy

techniczne,

istotną

interdyscyplinarne

doświadczenie i know-how niezbędne dla zarządzania projektami każdego
rodzaju.
Możesz pracować z wysokiej klasy ekspertami, rozwijać swoje umiejętności
i

zdobyć

niezbędne

doświadczenie

-

otwierają

się

przed

Tobą

nowe

możliwości. Obecnie SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce poszukuje osoby do
pracy na stanowisku:

INSPEKTOR NADZORU
W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ - KOLEJOWEJ
W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Opis zadań na stanowisku:
nadzorowanie realizacji inwestycji budowlanych oraz weryfikacja jakości i poprawności wykonanych
prac
odpowiedzialność za terminowość i jakość prowadzonych robót budowlanych
weryfikacja dostarczanej przez jednostki projektowe dokumentacji projektowej
organizowanie i nadzorowanie prac zgodnie z przepisami BHP
monitorowanie, kontrola harmonogramów i dokumentacji technicznej
przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej
Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (w rozumieniu Ustawy - Prawo budowlane)
co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub
inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji infrastrukturalnej kolejowej realizowanej w
oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe
znajomość zasad funkcjonowania Nadzoru Inwestorskiego w procesie budowlanym
prawo jazdy kat. B
samodzielność działania, umiejętność skutecznego planowania i efektywnej organizacji pracy
znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office
Pracując z nami możesz liczyć na:
umowę o pracę (bądź inną formę współpracy w zależności od preferencji),
ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie istniejącej w Polsce od niemal 30 lat
przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju zawodowego
elastyczne godziny pracy
udział w szkoleniach branżowych/zawodowych
możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach
kartę Multisport na preferencyjnych warunkach

Jeśli uważasz, że ta oferta jest dla Ciebie
i spełniasz nasze oczekiwania - prześlij
swoje CV oraz list motywacyjny na adres rekrutacja@suezpolska.pl.

