
 

Inżynier Budowy 

CFE Polska Sp. z o.o. 
 Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

Zatrudniona osoba będzie aktywnie uczestniczyła w realizacji projektu inwestycyjnego. Do zakresu 

obowiązków będzie należeć koordynacja robót budowlanych przy udziale firm podwykonawczych, 

tworzenie harmonogramów robót i zachowanie terminowości ich wykonania, jak również odbiór robót, 

nadzór nad dokumentacją techniczną (dokumentacja projektowa, plany, atesty, etc.), uzgodnienie 

dokumentacji do odbioru projektu oraz przestrzeganie wyznaczników w zakresie kontroli jakości i 

bezpieczeństwa pracy. 

Nasze wymagania 

 Wykształcenie wyższe (budownictwo) 

 Min. 3-letnie doświadczenie przy realizacji inwestycji budowlanych 

 Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację - B2 

 Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu 

 Dobre zdolności organizacyjne 

Mile widziane 

 Mobilność na terenie Polski 

To oferujemy 

 Zdobywanie doświadczenia w międzynarodowym środowisku 

 Praca nad ciekawymi i nowoczesnymi projektami, a w ramach prowadzonych projektów wykonywanie 

samodzielnych i odpowiedzialnych zadań 

 Praca w miłej, przyjaznej atmosferze, w młodym i pomocnym zespole 

 Uczestniczenie w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz korzystanie z pakietu świadczeń min. 

takich jak opieka medyczna, karta sportowa, karta lunchowa, ubezpieczenie grupowe itp. 

 Niezbędne narzędzia pracy – laptop, telefon służbowy 

Benefity 
 dofinansowanie zajęć sportowych 

 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 dofinansowanie szkoleń i kursów 

 ubezpieczenie na życie 

 owoce 

 służbowy telefon do użytku prywatnego 

 parking dla pracowników 

 bony żywieniowe 



 inicjatywy dobroczynne 

Jeśli nasze wartości są Ci bliskie i w Twojej ocenie posiadasz kompetencje niezbędne do pracy na 

oferowanym stanowisku, dołącz do naszego zespołu i odkryj więcej swoich możliwości. 

Poznaj naszą firmę na cfe.com.pl 

CFE Polska Sp. z o.o. 
CFE Polska Sp. z o.o. jest stabilnym i dynamicznie rozwijającym się Generalnym Wykonawcą, z 

belgijskim kapitałem i 20-letnim doświadczeniem na polskim rynku. CFE stawia na wykwalifikowaną 

kadrę, ponadprzeciętne standardy BHP oraz wysoką jakość realizowanych inwestycji oraz kulturę 

partnerską. 

Ludzie są naszym największym i najcenniejszym kapitałem, ich wiedza i umiejętności są podstawą sukcesu 

naszej firmy. Jesteśmy zespołem, który z pasją i zaangażowaniem dąży do sukcesu. Wyróżnia nas kultura 

pracy oparta na szacunku dla każdego pracownika, dobra współpraca, dzielenie się wiedzą oraz wzajemna 

pomoc i atmosfera otwartości. 

https://www.pracuj.pl/praca/inzynier-budowy-

warszawa,oferta,1002282325?sug=list_top_cr_bd_8_promoted&s=80c68d28&searchId=MTY3MzI1

MDcwODg0Mi44MTg2 
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