
 

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: 

Architekt (budownictwo przemysłowe) 
Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

 koordynacja wielobranżowa prac projektowych głównego podwykonawcy robót konstrukcyjno-
budowlanych 

 zarządzanie pracą podwykonawców prac projektowych w zakresie merytorycznym 

 rozwiązywanie kolizji i podejmowanie decyzji o rozwiązaniach projektowych do wdrożenia 

 opiniowanie dokumentacji projektowej podwykonawców na zgodność z kontraktem i przepisami 
prawa polskiego 

Oczekiwania względem Kandydata 

 doświadczenie na obiektach technologicznych (bloki energetyczne, oczyszczalnie ścieków, 
spalarnie śmieci itp.) i/lub przy fabrykach, gdzie występują procesy chemiczne na analogicznym 
stanowisku (architekt, konstruktor) 

 znajomość języka angielskiego umożliwiająca codzienną komunikację 

 wykształcenie wyższe kierunkowe 

 zdolności organizacji pracy 

 zdolności interpersonalne ułatwiające koordynację prac innych osób 



Mile widziane 

 doświadczenie koordynacyjne, obejmujące prowadzenie korespondencji kontraktowej, roszczenia 

 doświadczenie w pracy na żółtym FIDIC-u 

 doświadczenie w pracy na kontraktach w formule EPCM/PMC 

To oferujemy 

 Praca w biurze na placu budowy. 

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

 Kontrakt czasowy (projekt trwa do 2024). 

 Opieka medyczna finansowana przez pracodawcę. 

 Karta sportowa współfinansowana przez pracodawcą. 

 Fantastyczna atmosfera pracy: zróżnicowany wiekowo i kulturowo zespół, napoje w pracy, słodkie 
przekąski i 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/architekt-budownictwo-przemyslowe_6405519.html 

https://www.praca.pl/architekt-budownictwo-przemyslowe_6405519.html

