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Twój zakres obowiązków 

 Udział w audytach środowiskowych typu due diligence oraz audytów zgodności z przepisami 

ochrony środowiska (compliance) 

 Uczestnictwo w opracowywaniu raportów oddziaływania na środowisko 

 Wyszukiwanie informacji na portalach o danych przestrzennych np. Geoportal, portale 

tematyczne (geologiczne, sozologiczne, topograficzne) 

 Analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych (w tym archiwalnych) 

 Opracowanie danych przestrzennych za pomocą narzędzi GIS 

 Udział w wyjazdach służbowych (krajowych i zagranicznych) - wizje terenowe, pozyskiwanie 

informacji, udział w audytach 

 Uczestnictwo w projektach badawczych dotyczących zanieczyszczenia powierzchni ziemi i 

wód podziemnych (w tym prace terenowe) 

 Uczestnictwo w projektach prowadzonych przez inne biura Ramboll na świecie 

Nasze wymagania 

 Wykształcenie wyższe (inżynier/licencjat/magister) w zakresie inżynierii lub ochrony 

środowiska, ochrony przyrody lub innych nauk o ziemi (np. MSOŚ, geologia) 

 Ogólna znajomość przepisów ochrony środowiska 

 Co najmniej dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) 

 Samodzielność połączona z umiejętnością pracy zespołowej 

 Gotowość do pracy w terenie - kilka dni w miesiącu (prawo jazdy kategorii B będzie 

dodatkowym atutem) 

 Obsługa programów biurowych (MS Office) oraz programów graficznych (np. CorelDraw) 

 Rzetelność, dokładność, terminowość 

 Zdolności analityczne 

 Doświadczenie w wykonywaniu ocen oddziaływania na środowisko, uzyskiwaniu pozwoleń 

środowiskowych lub w audytach środowiskowych jak też w pracy w organach ochrony 

środowiska będzie dodatkowym atutem 

To oferujemy 

 Atrakcyjne i elastyczne warunki zatrudnienia 

 Praca w przyjaznym zespole profesjonalistów 

 Jasna ścieżka rozwoju 

 Rozwijanie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku 

 Możliwość korzystania z bogatego pakietu ochrony zdrowia (Lux-med) 

https://www.pracuj.pl/praca/konsultant-ds-ochrony-srodowiska-warszawa,oferta,1001983792?sug=konto_bd_16_tname_127_tgroup_B#map-frame


 Podstawowe narzędzia do pracy w biurze i w terenie (laptop, telefon komórkowy, samochód 

na wyjazdy służbowe, osobista karta płatnicza) 

 Szkolenie wewnętrzne dla rozpoczynającego pracę, w tym pomoc w opanowaniu narzędzi 

pracy (np. pomoc opiekuna w opanowaniu narzędzi z zakresu GIS) 

 Coroczna premia zależna od uzyskiwanych rezultatów 

https://www.pracuj.pl/praca/konsultant-ds-ochrony-srodowiska-

warszawa,oferta,1001983792?sug=konto_bd_16_tname_127_tgroup_B 
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