
 

Specjalista ds. kontroli dokumentacji 

POSCO Engineering & Construction 

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. 

Twój zakres obowiązków 

 stała współpraca z podwykonawcami, 

 weryfikowanie zgodności dokumentów z Kontraktem, 

 weryfikowanie kompletności dokumentacji zgodnie z wytycznymi, 

 prowadzenie rejestrów kontroli dokumentacji, 

 prowadzenie rejestrów tłumaczeń dokumentów oraz uwag do dokumentacji, 

 przygotowanie miesięcznych raportów i harmonogramów przekazywania dokumentacji, 

 przygotowanie dokumentów we współpracy z koreańskimi inżynierami, 

 prezentacja wymagań i procedur związanych z dokumentacją na spotkaniach z podwykonawcami, 

 tworzenie procedur. 

Nasze wymagania 

 dobry angielski w piśmie i mowie, konieczny do codziennej komunikacji z koreańskim zespołem, 

 wyższe wykształcenie, mile widziane kierunkowe (inżynierowie budownictwa, ochrony środowiska, itp.) 
lub student ostatniego roku, 

 znajomość MS Office (Word, Excel), 

 dyspozycyjność 5 dni w tygodniu (od poniedziałku – do piątku) i chęć pracy w biurze przy placu 
budowy. 

Mile widziane 

 doświadczenie na podobnym stanowisku, 

 doświadczenie w branży budowlanej. 

To oferujemy 

 umowę o pracę (pierwsza na okres próbny, następna do czasu zakończenia projektu w 2024 roku). 

 rozszerzony pakiet opieki medycznej opłacany przez pracodawcę. 

 współfinansujemy karty sportowe. 

 fantastyczną atmosferę pracy: zróżnicowany wiekowo i kulturowo zespół, napoje w pracy, słodkie 
przekąski i owoce, parking dla pracowników (również na rowery), klimatyzacja w biurze. 
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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-ds-kontroli-dokumentacji_7361127.html 
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