Ogłoszenie o pracę
na stanowisko kierownik robót montażowych konstrukcji stalowych
Miejsce pracy: Polska

Główne obowiązki:
•

planowanie i organizacja montażu konstrukcji stalowych

•

nadzór nad realizacją prac zgodnie z harmonogramem, projektem oraz przepisami Prawa budowlanego i BHP

•

współpraca z Inwestorem, GW, projektantami, inżynierami i zespołem pracowników

•

kontrola jakości i terminowości

Wymagania:
•

wykształcenie wyższe techniczne budowlane

•

uprawnienia budowlane, uprawnienia wykonawcze o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń

•

przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

•

mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót montażowych

•

umiejętność kierowania zespołem

•

umiejętność zarządzania czasem pracy oraz ustalania priorytetów zadań

Oferujemy:
•

stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat,

•

możliwość rozwoju w firmie,

•

doskonalenie kompetencji zawodowych,

•

możliwość wdrażania własnych pomysłów,

•

dofinansowanie do grupowego ubezpieczenia na życie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•

kopie dokumentów określających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

•

CV z uwzględnieniem przebiegiem kariery zawodowej i krótkim opisem zakresu obowiązków na zajmowanym
stanowisku,

•

jeśli w CV podane zostały inne dane niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie,
kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wówczas potrzebujemy odręcznie podpisanej przez
Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym
(wzór zgody do pobrania).

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata do pracy
dostępna jest na naszej stronie internetowej. Aby zapoznać się z jej treścią kliknij w link:
http://www.deltapw.com.pl/RODO/kkp.pdf.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów z dopiskiem "OFERTA PRACY"
na e-mail: kadry@deltapw.com.pl
lub na adres:
P. W. DELTA Sp. z o.o.
ul. Trasa Północna 14, 65-958 Zielona Góra
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie lub za pomocą
poczty elektronicznej. Kandydaci, których oferty pracy zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
Dokumenty kandydatów do pracy, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji na przedmiotowe
stanowisko.

