
 
NES Global Talent jest firmą rekrutacyjną specjalizującą się w stanowiskach technicznych. 500 
doświadczonych rekruterów NES wspiera Kandydatów i firmy w 28 krajach, z 45 biur w branżach: 
Energetyka, Budownictwo i Nieruchomości, Nafta i Gaz, Farmacja, IT, Produkcja. 

  

Dla Naszego Kilenta, międzynarodowej firmy realizującej kontrakty budowy farm fotowoltanicznych oraz 
farm wiatrowych na lądzie. 

Inżynier budowy (sektor OZE) 
  
Zakres obowiązków: 

 prowadzenie dokumentacji budowy; 

 redagowanie pism; 

 realizacja bieżących potrzeb związanych z funkcjonowaniem biura budowy; weryfikacja i nadzór nad 
dokumentacją techniczną; 

 wsparcie Kierownika Budowy w zakresie kontroli stopnia zaawansowania prac, przyjętymi założeniami 
projektowymi oraz standardami jakościowymi; 

 wsparcie i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Kontraktu i Kierownikiem Budowy; 

 bieżące zgłaszanie potencjalnych problemów na budowie; 

 przygotowywanie zamówień sprzętu, transportu, materiałów i usług niezbędnych do realizacji prac na 
budowie; 

 przygotowanie zapytań ofertowych; 

 tworzenie na bieżąco dokumentacji, notatek oraz raportów, w tym raportów miesięcznych z 
prowadzenia działań. 

Wymagania: 

 Miejsce pracy: zaplecze budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej niedaleko miasta Grajewo (woj. 
podlaskie), możliwość pracy na innych budowach, które mogą być zlokalizowane w innych 
województwach; 

 wykształcenie wyższe techniczne (specjalność inżynieryjna lub konstrukcyjno-budowlana); 

 dobra znajomość obsługi MS Office oraz AutoCAD; 

 dobra znajomość języka angielskiego; 

 prawo jazdy kat. B; 

 gotowość do częstych wyjazdów służbowych i pracy w delegacji. 
Oferujemy: 

 możliwość uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności inżynierii drogowej i konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń; 

 pracę przy kontrakcie  w ramach kilku budów na terenie całej Polski; 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B; 

 zatrudnienie w Spółce o ugruntowanej pozycji; 

 niezbędne narzędzia pracy; 

 zakwaterowanie na miejscu budowy; 

 zdobywanie doświadczenia i praktyki zawodowej w toku wykonywanej pracy przy wsparciu ze strony 
Kierownika Budowy; 

 pracę przy ciekawej inwestycji; 

 dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy. 

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 
ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/inzynier-budowy-sektor-oze_6163146.html 

https://www.praca.pl/inzynier-budowy-sektor-oze_6163146.html

