
Warszawa 

Specjalista / Specjalistka ds. ochrony środowiska w branży budowlanej  

Grupa ERBUD 

O nas 

ERBUD to CZWARTA NAJWIĘKSZA grupa budowlana w Polsce notowana na GPW*. 

 
Mamy 7 LINII BIZNESOWYCH. Specjalizujemy się w budownictwie kubaturowym, inżynieryjnym, 

drogowym, hydrotechnicznym i modułowym oraz OZE. Świadczymy usługi serwisowe dla przemysłu i 
energetyki. 

 
Realizujemy ponad 120 PROJEKTÓW rocznie. 

 
W skład naszej grupy wchodzi 13 SPÓŁEK. Większość projektów realizujemy na rynku POLSKIM, 

NIEMIECKIM oraz w BELGII. 

 
W ramach Grupy ERBUD zatrudniamy 3000 OSÓB. 

 
Jesteśmy TECH = rozwijamy BIM. Jesteśmy ECO = jako pierwsi w Polsce wdrożyliśmy EMAS (certyfikat 

środowiskowy). Jesteśmy w PBB = naszym priorytetem jest bezpieczeństwo na budowie. 

 
* Raport Deloitte „Polskie Spółki Budowlane 2020” 

Twój zakres obowiązków 

 Realizacja celów i zadań w zakresie ochrony środowiska (zapewnienie przestrzegania wymogów i 
standardów związanych z tym obszarem); 

 Monitorowanie i systematyzowanie wszystkich działań związanych z ochroną środowiska oraz 
uczestnictwo w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi; 

 Przygotowywanie dokumentacji, danych, sprawozdań i raportów w zakresie ochrony środowiska oraz 
systemów zarządzania środowiskowego; 

 Realizowanie polityki proekologicznej Grupy ERBUD oraz inicjowanie i podejmowanie działań mających 
na celu poprawę środowiskowych efektów działalności; 

 Współpraca z organami zewnętrznymi w zakresie ochrony środowiska (instytucje administracyjne, 
organy kontrolne, firmy zewnętrzne); 

 Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska na realizowanych 
przez ERBUD inwestycjach oraz – jeśli zachodzi taka potrzeba – dostosowywanie jej działań do 
obowiązujących wymagań prawnych i innych; 

 Budowanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi Grupy ERBUD (Inwestorzy, kluczowi Klienci, 
Podwykonawcy); 

 Nadzór nad realizacją i funkcjonowaniem systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS. 

Nasze wymagania 

 Min. 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy na podobnym stanowisku, w tym 1 rok w branży 
budowlanej; 

 Doświadczenie w zakresie sprawozdawczości środowiskowej, 

 Wykształcenie wyższe (ochrona środowiska lub pokrewne); 

 Znajomość przepisów z obszaru ochrony środowiska, norm ISO 14001 oraz EMAS; 

 Uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001; 

 Umiejętność pracy w grupie, a jednocześnie samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej; 

 Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Outlook); 

 Wysoka orientacja na realizację zadań; 

 Umiejętność przekonywania innych do swoich racji; 

 Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres; 

 Komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność; 

 Prawo jazdy kat. B i gotowość do mobilności. 

Oferujemy: 

 opiekę medyczną 



 

 naukę języków obcych 

 dofinansowanie do pakietów sportowych 

 ubezpieczenie na życie 

 możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego 

 atrakcyjne wynagrodzenie 
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Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link do 
ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/specjalista-specjalistka-ds-ochrony-srodowiska-w-branzy-
budowlanej_7255545.html 
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