
 

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: 

Starszy Specjalista ds Kontraktu 
(budownictwo przemysłowe) 

Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

 analiza dokumentów kontraktowych oraz bieżąca analiza zdarzeń w ramach inwestycji pod kątem 
minimalizacji ryzyka oraz zabezpieczenia dochodzenia roszczeń finansowych i terminowych; 

 prowadzenie korespondencji oraz gromadzenie dokumentacji w zakresie zmian, robót 
dodatkowych i roszczeń; 

 udział w negocjacjach w zakresie roszczeń; 

 wspieranie merytoryczne kadry kontraktu w zakresie stosowania warunków kontraktowych – udział 
w harmonogramowaniu, przygotowaniu kluczowych dokumentów formalnych etc. 

Nasze wymagania 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca codzienną 
komunikację; 

 wykształcenie wyższe techniczne lub prawnicze poparte praktyką przy realizacji kontraktów 
budowlanych; 

 doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku przy realizacji dużych kontraktów 
energetycznych, przemysłowych lub kubaturowych; 



 znajomość procedur FIDIC, praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego oraz prawa 
zamówień publicznych; 

 biegła obsługi MS Office; 

 umiejętności analityczne; 

 dyspozycyjność i zaangażowanie. 

To oferujemy 

 umowa o pracę (na okres próbny a następnie na czas określony) 

 kontrakt czasowy do zakończenia projektu ( trwa do 2024) 

 opieka medyczna opłacana przez pracodawcę 

 karty sportowe współfinansowane przez pracodawcę 

 praca nad wyjątkowym projektem w Polsce 

 pracę w międzynarodowym zespole, któremu przewodzą Koreańscy inżynierowie z firmy 
pracującej w oparciu o najnowocześniejsze technologie 

 fantastyczną atmosferę pracy: napoje, słodkie przekąski, owoce, międzynarodowy zespół 
zróżnicowany wiekowo, parking dla pracowników, klimatyzacja w biurze 

 

Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 
ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/starszy-specjalista-ds-kontraktu-budownictwo-
przemyslowe_6402780.html 
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