
 
 

POSCO Engineering & Construction (POSCO E&C) to globalna grupa firm z branży inżynieryjno-
budowlanej z siedzibą w Korei Południowej niedaleko Soulu. Jako kompleksowa firma budowlana o 
globalnej konkurencyjności POSCO E&C zajmuje 6. miejsce w koreańskiej ocenie zdolności 
budowlanych i 58. na liście ENR Top List. Portfolio firmy obejmuje szeroki wachlarz działalności: huty, 
zakłady przemysłowe, zakłady energetyczne, infrastruktura i obiekty mieszkalne. 
 
W Polsce Posco E&C z sukcesem ukończyło ekologiczną spalarnię odpadów w Krakowie. Kolejnym 
unikalnym przedsięwzięciem jest budowa nowej spalarni odpadów oraz remont istniejącego zakładu w 
Warszawie, który pozwoli na utylizację 264 tys. ton odpadów rocznie. 
 
W związku z budową zespołu projektowego obecnie poszukujemy samodzielnych i utalentowanych 
kandydatów na stanowisko: 

Construction Manager (spalarnia) 
Warszawa 

Zakres obowiązków 

 Zarządzanie i nadzorowanie mechanicznymi pracami budowlanymi z ramienia Głównego 
Wykonawcy. 

 Nadzorowanie i wpieranie podwykonawców i dostawców, zapewniając przy tym przestrzeganie 
standardów jakości i harmonogramu. 

 Bieżąca komunikacja z Klientem (MPO) i Inżynierem Kontraktu oraz z inżynierami i innymi osobami 
pracującymi nad projektem. 

 Proaktywna identyfikacja potencjalnych problemów z konstrukcją mechaniczną. 

 Zapewnienie, aby prace przebiegały zgodnie z regulacjami prawnymi. 

 Koordynowanie regularnych spotkań oraz tych ad hoc dotyczących postępów robót. 

 Bieżące inspekcje na placu budowy. 

 Reagowanie na opóźnienia w pracy, sytuacje awaryjne i inne zakłócenia w projekcie. 

Oczekiwania od Kandydata 

 Język angielski umożliwiający swobodną komunikację w mowie i piśmie. 



 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 na analogicznym stanowisku w 
realizacjach na terenie Polski w ostatnich latach. 

 Doświadczenie zawodowe przy projektach budowlanych obiektów przemysłowych (spalarnie, 
elektrownie itp.). 

 Kompleksowe doświadczenie z różnych branż: kotły, turbiny, orurowanie, elektryka, AKPiA, wod-
kan, oczyszczanie spalin, systemy chłodzące, itp. 

 Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane mechaniczne). 

 Znajomość procedur jakościowych. 

 Znajomość MS Office. 

 Dyspozycyjność. 

Mile widziane 

 Doświadczenie w środowisku międzynarodowym, szczególnie w kulturze azjatyckiej. 

 Znajomość standardów i regulacji prawnych UE dla systemów oczyszczania spalin. 

 Znajomość FIDIC. 

To oferujemy 

 Umowa o pracę lub B2B - w zależności od preferencji kandydata. 

 Poziom wynagrodzenia adekwatny do umiejętności i kwalifikacji. 

 Kontrakt czasowy do zakończenia projektu (trwa do 2024). 

 Opieka medyczna. 

 Fantastyczna atmosfera pracy: zróżnicowany wiekowo i kulturowo zespół, napoje w pracy i słodkie 
przekąski, owoce, parking dla pracowników, klimatyzacja w biurze. 

 Praca w międzynarodowym zespole, któremu przewodzą koreańscy inżynierowie. Praca na styku 
kultur i doświadczeń technicznych, co otwiera umysł oraz mobilizuje do twórczego myślenia i 
elastyczności. 

 Praca w zespole bardzo doświadczonych inżynierów – ekspertów z niesamowitymi i różnorodnymi 
technicznie doświadczeniami zawodowymi; i tym samym zdolnym do nieszablonowego 
rozwiązywania problemów. 

 Praca przy ważnym społecznie temacie, bowiem każda inwestycja w nowoczesne technologie 
zagospodarowania odpadów sprzyja ekologicznemu rozwiązywaniu co raz bardziej palącego 
problemu: wzrastającej ilości produkowanych przez ludzkość śmieci. 

 Unikalna realizacja z zastosowaniem metodologii BIM 7D 

  

 

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 
ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/construction-manager-spalarnia_6088500.html 

https://www.praca.pl/construction-manager-spalarnia_6088500.html

