
 

Technolog / Inżynier budowy 

Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Zapraszamy do współpracy!  Budujmy razem 
ekologiczny, nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz do Zespołu Przygotowania Robót w Zakładzie 
Energetyki Trakcyjnej i Torów jako: 

Będziesz odpowiadać za: 

Zapewnienie zgodności wykonywanych prac z obowiązującą dokumentacją i technologią, w tym: 

 wystawianie zleceń roboczych i kart materiałowych wg otrzymanych zamówień, 

 przygotowywanie przedmiarów / obmiarów robot. 

 planowanie dostaw i kontrola materiałów dostarczanych na plac budowy. 

 nadzorowanie prac podwykonawców. 

 przygotowywanie zamówień materiałowych, sprzętowych i usług niezbędnych do realizacji prac na 
budowie. 

 obieg i segregacja dokumentów budowy (wz, protokoły, zgłoszenia). 

 przygotowywanie do wysłania dokumentów tj. zamówień, protokół z negocjacji. 

 rozliczanie kosztów budowy. 

Czeka na Ciebie: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 praca w godzinach 7.00 – 15.00, 

 możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych, 

 bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i 
Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy, 

 pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, 
możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania), 

 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów), 

 możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę, 

 podwyższone do 4% wpłaty do PPK, 

 zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe. 

A od Ciebie oczekujemy: 

 wykształcenia co najmniej średniego technicznego ( preferowane budowlane, kolejowe, elektryczne), 

 co najmniej 1 roku doświadczenia zawodowego na stanowiskach: inżynier budowy/technolog, 
konstruktor lub w obszarze przygotowania produkcji, 

 umiejętności obsługi programu AutoCAD na poziomie dobrym 

 umiejętności obsługi programów MS Office na poziomie dobrym, 

 mile widziane prawo jazdy kat.B, 

 sumienności i dobrej organizacji pracy. 
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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/technolog-inzynier-budowy_7362813.html 
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