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Inżynier budowy - branża sanitarna 
Miejsce pracy: wg zapotrzebowania na budowy w woj. lubelskim 

 

ZAKRES ZADAŃ: 

• Nadzorowanie procesu realizacji w zakresie robót budowlanych w oparciu o wymagania 

kontraktu, dokumentację techniczną oraz harmonogramy;  

• Rozwiązywanie problemów technicznych na budowie; 

• Kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich 

przebiegu z dokumentacją techniczną; 

• Koordynowanie zamówień sprzętu, transportu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji prac 

na budowie; 

• Wykonywanie obmiaru i rozliczeń wykonywanych robót; 

• Udział w realizacji zadań ofertowych, w tym: analiza dokumentacji przetargowej, 

przygotowywanie wycen, optymalizacja kosztów, zbieranie ofert, przygotowywanie tabel 

porównawczych, opracowywanie propozycji rozwiązań alternatywnych. 

NASZE OCZEKIWANIA: 

• Studia wyższe techniczne - preferowana inżyniera środowiska; 

• Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i znajomość AutoCAD; 

• Znajomość procedur odbiorowych na placu budowy; 

• Dobra znajomość obsługi MS Office; 

• Komunikatywność; 

• Umiejętność współpracy w zespole; 

• Skrupulatność, sumienność i dobra organizacja pracy (swojej oraz podwykonawców). 

Mile widziane - doświadczenie na budowie sieci kanalizacji  

OFERUJEMY: 

 

• Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;  

• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności; 

• Po okresie próbnym, umowa na czas nieokreślony; 

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach; 

• Możliwość rozwoju i awansu; 

• Możliwość korzystania z funduszu socjalnego w postaci pożyczek, zapomóg (ZFŚS); 

• Ubezpieczenie grupowe; 

• Niezbędne narzędzia do pracy (telefon, komputer, samochód służbowy). 

 

 

Oświadczenie do zamieszczenia przy ogłoszeniach o rekrutacji 

•   

Prosimy o wysyłanie CV wyłącznie na adres email: rekrutacja@wod-bud.com.pl 

  

http://www.wod-bud.com.pl/
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Każde wysłane CV musi zawierać poniższe oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych 

(dokumenty aplikacyjne bez oświadczenia nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji): 

  

„W związku z procesem rekrutacyjnym na stanowisko Inżynier budowy - branża sanitarna wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez WOD-BUD Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w dostarczonych 

przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, wykraczających poza zakres wynikający z przepisu art. 22¹ 

Kodeksu pracy, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji. Mam świadomość, że niniejsza zgoda 

może być wycofana w każdej chwili.” 

  

Jeśli chcecie Państwo, aby Wasze CV zostało wykorzystane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, 

należy dodatkowo zawrzeć oświadczenie o treści: 

  

„Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WOD-BUD Sp. z o.o. danych osobowych 

zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w przyszłych procesach 

rekrutacji na takie lub podobne stanowiska, przez okres 9 miesięcy. Mam świadomość, że niniejsza 

zgoda może być wycofana w każdej chwili.” 
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