Inżynier Budowy ds. Instalacji Sanitarnych
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna ma 65-letnią tradycję, a od
przeszło ćwierćwiecza z powodzeniem znajduje się w nowych realiach rynkowych kraju po okresie
transformacji, poszerzając listę ciekawych realizacji z zakresu budownictwa przemysłowego,
infrastruktury, ogólnego i mieszkaniowego.

Zakres obowiązków:
a) Nadzorowanie pracy podwykonawców, pracowników oraz kontrolowanie realizacji robót
sanitarnych zgodnie z projektami i pozwoleniami oraz w zakresie terminowości i jakości
wykonania oraz przestrzegania przepisów BHP;
b) Sporządzanie obmiarów i przedmiarów robót sanitarnych oraz weryfikacja dokumentacji
technicznej;
c) Stały nadzór nad jakością wykonywanych robót, monitorowanie usterek wykonawczych;
d) Przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej;
e) Ścisła współpraca z Kierownikiem Budowy oraz Kierownikami Robót;
f) Współpraca z przedstawicielami Inwestora/ Generalnego Wykonawcy oraz projektantami;
g) Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie;
h) Uczestniczenie w odbiorach robót.

Wymagania:
a) Zatrudnimy absolwenta/absolwentkę politechniki, kierunek instalacje sanitarne (specjalizacja
wentylacja, ogrzewnictwo, klimatyzacja)
b) Mile widziana znajomość obsługi MS Project, AutoCad
c) Dobra znajomość obsługi MS Office,
d) Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne i umiejętność pracy
pod presją czasu
e) Prawo jazdy kat. B

Firma oferuje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zdobywanie doświadczenia w renomowanej firmie budowlanej;
Miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole'
Stabilne zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę;
Pakiet opieki zdrowotnej;
Kartę active sport;
Pakiet socjalny (min. wczasy pod gruszą, bony świąteczne itd.);
Możliwość skorzystania z ośrodka wczasowego;
Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Jak aplikować - informacje
CV prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@bpbpsa.com.pl, tel kontaktowy 33 4700242
Przesyłając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli: „Zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych, Dz.U. nr 133 poz. 883 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz.677) uprzejmie
informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA
PRZEMYSŁOWEGO S.A. 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. WARSZAWSKA 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych
z zawarciem i realizacją umowy o pracę oraz na potrzeby prowadzenia rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji ww. celów."

