
 

Załuski 

Kierownik ds. Technicznych 

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 

Mostostal Warszawa S.A. jest firmą budowlaną, której historia sięga 1945 roku. Nasza działalność rozpoczęła 

się od odbudowy mostów. Obecnie oferujemy szeroki zakres usług, realizując przedsięwzięcia z zakresu 
budownictwa ogólnego, przemysłowego, energetycznego, inżynierskiego, drogowego oraz ochrony środowiska. 
Wykonujemy duże i prestiżowe projekty budowlane, pełniąc funkcję generalnego wykonawcy i obsługując 
partnerów krajowych i zagranicznych. Od 1999 roku naszym strategicznym partnerem i udziałowcem 
jest Acciona  – hiszpański potentat na światowym rynku budowlanym, zatrudniający ponad 39.000 pracowników 

w ponad 40 krajach na świecie. 

Opis stanowiska 

 wsparcie techniczne w realizowanym kontrakcie/kontraktach, 

 kontrola i nadzór nad procesem projektowym i na etapie realizacji, 

 przeprowadzanie procesu sprzedaży robót do Zamawiającego, 

 ścisła współpraca z podwykonawcami i egzekwowanie od nich wymaganych dokumentów 
sprzedażowych, kontraktowych, 

 rozliczanie wykonanych robót, podwykonawców, wystawianie dla nich Przejściowych Świadectw 
Płatności, 

 kontrola bieżącej sytuacji finansowej na kontrakcie, monitorowanie kosztów, 

 sporządzanie raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych, 

 bieżący kontakt z Inżynierem Kontraktu i innymi organami zewnętrznym 

 koordynacja opracowania dokumentacji powykonawczej (WINB, kolaudat). 

Wymagania 

 wykształcenie wyższe techniczne - kierunkowe (Budownictwo) 

 min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, w branży budowlanej, 

 doświadczenie w pracy przy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, 

 znajomość procedur rozliczeniowych, FIDIC, 

 bardzo dobra znajomość MS Office – szczególnie MS Excel, 

 umiejętność pracy w zespole i zarządzania podległymi pracownikami, 

 wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne, 

 łatwość nawiązywania kontraktów interpersonalnych, komunikatywność 

 bardzo dobra organizacji pracy własnej, skrupulatność, rzetelność, 

 prawo jazdy kat. B 

Oferujemy 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

 możliwość długofalowej współpracy, 

 pracę w zróżnicowanym zespole, 

 możliwość wykazania się posiadanymi umiejętnościami i wiedzą, 

 przyjazną atmosferę pracy, 

 szeroki pakiet benefitów: 
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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/kierownik-ds-technicznych_7618344.html 
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