
Może na początku parę słów o nas:  
Mota-Engil Central Europe jest jedną z największych rodzimych firm budowlanych w Polsce. Spółka 
powstała z połączenia dwóch polskich przedsiębiorstw: Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowych S.A. (KPRD) oraz Przedsiębiorstwa Budowy Mostów w Lubartowie Sp. z o.o. (PBM), 
obecnych na lokalnym rynku już od 1949 roku. 
Dziś Mota-Engil Central Europe to silna firma budowlana specjalizująca się jednocześnie 
w budownictwie drogowo-mostowym, kubaturowym, kolejowym, elektroenergetycznym oraz real 
estate. Firma posiada także kopalnię w Górce Sobockiej, gdzie zajmuje się wydobyciem oraz 
sprzedażą wysokiej jakości kruszyw. 
Mota-Engil Central Europe zatrudnia ponad 1500 osóbi współpracuje z dziesiątkami lokalnych 
przedsiębiorstw. 
 

Inżynier Budowy 
Miejsce pracy Warszawa 
 
Zakres odpowiedzialności 

 Udział w koordynacji prac na budowie oraz ich nadzór, 
 Współpraca z kierownikami robót, majstrami, kierownikiem budowy oraz podwykonawcami, 
 Przygotowanie raportów postępu robót, raportów zużycia materiałów i raportów strat 

materiałowych, 
 Dbanie o zgodność dokumentacji projektowej z realizowanymi robotami budowlanymi, 
 Nadzór nad jakością prac betonowych, 
 Umiejętność pracy z dokumentacją projektową inwestycji, 
 Kontrola jakości prac w wyznaczonym zakresie (check listy), 
 Rozliczanie wykonanych robót pod nadzorem przełożonego, 
 Szkolenia podwykonawców w zakresie procedur bezpieczeństwa, 
 Prowadzenie dokumentacji i rejestrów zagrożeń określonych przez procedury BHP. 

Poszukiwane kompetencje 
 Wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym, 
 Doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji Młodszego Inżyniera Budowy lub Inżyniera 

Budowy w branży kubaturowej, 
 Dobra organizacja pracy, 
 Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 
 Zaangażowanie i otwartość na uczenie się, 
 Dobra znajomość pakietu MS Office, 
 Umiejętność czytania dokumentacji projektowej. 

Oferujemy 
 Stabilne zatrudnienie w dużej firmie, w dynamicznie rozwijającym się obszarze, 
 Jasną ścieżkę kariery, 
 Szkolenia i kursy branżowe, 
 Przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole, 
 Pakiet świadczeń dodatkowych (m.in. prywatna opieka medyczna, karta MultiSport, 

grupowe ubezpieczenie na życie, zajęcia językowe). 
 
Link: Inżynier Budowy (elevato.net) 
Aplikować można poprzez link powyżej i formularz, CV można również przesyłać na adres mailowy 
anna.machala@mota-engil-ce.eu.  
 

https://mota-engil.elevato.net/pl/inzynier-budowy,j,1030
mailto:anna.machala@mota-engil-ce.eu

