PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA WODNEGO W WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie ul. Modlińska 17
03-199 WARSZAWA

OFERTY PRACY
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska:

1. Specjalista ds. przygotowania produkcji - kosztorysant
Wymagania:
 wykształcenie wyższe, techniczne o profilu budowlanym,
 doświadczenie i praktyczna znajomość zagadnień z zakresu budowy sieci wodnokanalizacyjnych,
 posiadanie uprawnień budowlanych
w specjalności wodno-kanalizacyjnej lub
konstrukcyjno-budowlanej,
 umiejętność planowania oraz organizowania poszczególnych etapów prac
budowlanych;
 umiejętność przygotowania i prowadzenia postepowań przetargowych zgodnie z PZP
i FIDIC.
 umiejętność kosztorysowania
 praktyczna znajomość budowy, oraz umiejętność rozwiązywania problemów
technicznych
 umiejętność skutecznej komunikacji oraz kierowania pracą innych osób
 odpowiedzialność i obowiązkowość
 prawo jazdy kat. B
Główne zadania:
 wykonywanie kosztorysów, opracowywanie ofert cenowych w oparciu o kalkulacje
szczegółowe,
 przygotowanie postępowań przetargowych zgodnie z PZP,
 analizowanie dokumentacji projektowej, kalkulowanie kosztów pośrednich budowy,
 pozyskiwanie ofert od podwykonawców, dostawców i usługodawców,
 wspomaganie kierownika budowy w prowadzeniu kontraktu

2.

Kierownik Wydziału ds. Kontraktacji i Realizacji Inwestycji.

Wymagania:
 wykształcenie wyższe, techniczne o profilu budowlanym,
 minimum pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
wodno-kanalizacyjnej
 umiejętność planowania oraz organizowania poszczególnych etapów prac
budowlanych;
 znajomość przepisów i tematyki z zakresu żeglugi śródlądowej i transportu
(eksploatacja taboru pływającego, sprzętu budowlanego lądowego i środków
transportu)
 praktyczna znajomość obsługi komputera
 umiejętność skutecznej komunikacji oraz kierowania pracą innych osób
 odpowiedzialność i obowiązkowość
 prawo jazdy kat. B
Główne zadania:






utrzymywanie na właściwym poziomie technicznym niezbędnego taboru
pływającego, sprzętu budowlanego lądowego i środków transportowych oraz
zapewnienie prawidłowej jego eksploatacji,
koordynacja pracy personelu, sprzętu własnego i sprzętu wynajętego oraz
podwykonawców,
aktywne pozyskiwanie zleceń, zarządzanie projektami od strony technicznej,
jakościowej i finansowej.
opracowywanie kalkulacji kosztowych napraw poszczególnych obiektów
technicznych, uwzględniających koszty faktycznie ponoszone,



OFERUJEMY:







stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
stałą i ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
pakiet świadczeń socjalnych oraz prywatną opiekę medyczną,
niezbędne narzędzia pracy,
możliwość podnoszenia kwalifikacji,
przyjazną atmosferę pracy w zaangażowanym zespole,

