
 

„PROBUDOWA” to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w budownictwie inżynieryjnym 
i hydrotechnicznym. Od lat budujemy, przebudowujemy oraz remontujemy drogowe i kolejowe obiekty 
mostowe, budowle hydrotechniczne oraz inne konstrukcje inżynierskie. W związku z intensywnym 
rozwojem firmy do naszego młodego i energicznego zespołu poszukujemy osób na stanowisko: 

KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT 
Miejsce pracy: Pruszków, Ossów 

Obowiązki: 

 analiza oraz weryfikacja dokumentacji technicznej 

 opracowywanie harmonogramów robót, harmonogramów dostaw i harmonogramów rzeczowo-
finansowych 

 kierowanie, koordynowanie i nadzór prac na budowie w oparciu o wymagania kontraktu, 
dokumentację techniczną, budżet, harmonogramy i przepisy prawa 

 nadzór i kontrola nad jakością i terminowością wykonywanych robót budowlanych 

 nadzór i kontrola nad ilością i jakością zamawianych oraz dostarczanych materiałów 

 zarządzanie pracą brygad roboczych oraz firm podwykonawczych na budowie 

 planowanie dostaw, zamawianie oraz kontrola sprzętu i materiałów dostarczanych na plac budowy 

 nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony środowiska i prowadzeniem prac 
zgodnie z zasadami BHP 

 ścisła współpraca z inwestorem, inspektorem nadzoru, podwykonawcami, dostawcami oraz 
działami wsparcia w firmie 

 bieżące dokumentowanie postępu robót, prowadzenie dziennika budowy, dokumentowanie 
roszczeń oraz zgłaszanie możliwości wykonania robót zamiennych i dodatkowych 

 rozwiązywanie bieżących problemów technicznych na budowie 

 uczestniczenie w odbiorach, monitorowanie kosztów i dokonywanie rozliczeń końcowych 
realizowanych prac własnych i podwykonawczych, 

 przygotowywanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

 przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robót, nadzór nad właściwym przebiegiem sprzedaży 
robót do Zamawiającego 

 bieżące raportowanie finansowe i rzeczowe w trakcie prowadzonych realizacji 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe – budowlane, 

 kierownik budowy (Pruszków): uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
inżynieryjnej mostowej, 

 kierownik robót (Pruszków): uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
drogowej, 

 kierownik budowy (Ossów): uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, 

 umiejętności pracy w zespole w zróżnicowanym środowisku, zmiennych warunkach i pod presją 
czasu, 

 umiejętności planowania i efektywnego zarządzania, umiejętności szybkiego podejmowania decyzji 
oraz analitycznego myślenia, 

 umiejętność organizowania pracy podległym pracownikom oraz konstruktywnego rozwiązywania 
problemów, 

 zaangażowanie, rzetelność, komunikatywność, uczciwość, 

 zorientowanie na cel, odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań i podejmowaniu 
decyzji, 

 dobra znajomość pakietu Office, AutoCAD. Mile widziana znajomość MS Project, 



 gotowość do pracy w delegacji, 

 prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

 zatrudnienie kontraktowe w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie, 

 atrakcyjną i odpowiedzialną pracę przy realizacji ciekawych i różnorodnych kontraktów, 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia (premia od wypracowanego zysku z kontraktu), 

 niezbędne narzędzia pracy, 

 możliwość rozwoju zawodowego, 

 benefity pracownicze (m.in. ubezpieczenie grupowe, karta MultiSport Plus). 

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 

ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/kierownik-budowy-kierownik-robot_6304773.html 

https://www.praca.pl/kierownik-budowy-kierownik-robot_6304773.html

