
 

 

Jesteśmy profesjonalnym generalnym wykonawcą robót budowlanych w Polsce i za granicą. Ponad 36- letnie 
doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra zapewniają kompleksowe realizacje inwestycji budowlanych ze 

wszystkich sektorów, m.in.: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, 
specjalistycznego oraz infrastrukturalnego. Jako globalna grupa F.B.I. TASBUD  z sukcesem od lat łączymy świat 
biznesu i nauki, mając w swym dorobku najwyższej klasy patenty w dziedzinie budownictwa, w tym w zakresie 

prefabrykacji. Dysponujemy własną fabryką modułów i prefabrykatów, co czyni nas liderem na polskim i 
zagranicznym rynku innowacyjnego, nowoczesnego budownictwa przyjaznego środowisku. 

 

„Bazując na doświadczeniu budujemy stabilną przyszłość” 
 

W związku z dynamicznym rozwojem oraz nowymi kontraktami aktualnie poszukujemy kandydata na 
stanowisko: 

 

Inżynier budowy ds. elektrycznych 

Miejsce pracy: Warszawa 
 

 

Opis stanowiska: 

• terminowa i jakościowa realizacja powierzonych robót elektrycznych, zgodnie z 
dokumentacją techniczną, budżetem i harmonogramem, 

• analiza dokumentacji technicznej oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań z zakresu robót 
elektrycznych, 

• pomoc w analizie i optymalizacji projektów przetargowych, budowlanych i wykonawczych w 
zakresie instalacji elektrycznych, 

• prowadzenie dokumentacji robót elektrycznych, 

• raportowanie postępów robót elektrycznych. 
 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe kierunkowe (min. inżynier), 

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 

• dobra znajomość programu AutoCad, 

• umiejętność negocjowania. 
 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w prężnie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
krajowym i zagranicznym, 

• pracę przy realizacji ciekawych kontraktów w kraju oraz możliwość wyjazdu na kontrakty 
zagraniczne, 

• możliwości rozwoju zawodowego zgodnego z profilem działalności firmy, 

• prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe oraz dodatkowe benefity. 

 

 

APLIKACJE PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES: rekrutacja@fbitasbud.pl 
 

 

Informujemy, że Administratorem Państwa danych jest  F.B.I. TASBUD S.A. z siedzibą w Warszawie,  

ul. Balaton 20. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Państwa dane osobowe zostaną 

trwale usunięte w ciągu trzech miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. 

 


