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Informacje o 
firmie 

 
Obszar Działania: Zakłady CX Polska 

Biuro Operacyjne:Dowolna Wytwórnia Betonu Towarowego lub Kopalnia Kruszyw w CX 

Polska / do ustalenia 

Współpraca w oparciu o umowę o pracę 

Opis stanowiska 

Główne zadania 

 Nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac zgodnie z projektem i przyjętą 
specyfikacją techniczną; 

 Nadzór i koordynacja prac projektowych; 

 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na placu budowy; 

 Koordynacja pracy sił własnych i podwykonawców wszystkich branż; 

 Wdrażanie nowych projektów zmierzających do zwiększenia zdolności 
produkcyjnych lub optymalizacji kosztów w Zakładach; 

 Koordynacja działań w zakresie wdrażanych projektów; 

 Współtworzenie długoterminowych planów inwestycyjnych; 

 Opracowywanie oraz nadzór nad dokumentacją techniczną wdrażanych projektów. 

Wymagania 

Wymagania formalne 

 Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki techniczne (budownictwo, 
inżynieria lądowa, mechanika i budowa maszyn); 

 Znajomość prawa budowlanego i/lub etapów procesu inwestycyjnego będzie 
dodatkowym atutem; 

 Mile widziana dobra znajomość programu AutoCAD; 

 Dyspozycyjność i gotowość do częstych podróży służbowych; 

 Prawo jazdy kat. B; 

 Dobra znajomości programów pakietu MS Office (w szczególności MS Excel oraz 
MS Power Point); 

 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem; 

 Mile widziane doświadczenie związane z zarządzeniem projektami. 

Oczekiwania interpersonalne 

 Nastawienie na realizację zadań i osiąganie wyznaczonych celów; 

 Rozwinięte umiejętności analitycznego myślenia; 

 Samodzielność, inicjatywa i pro aktywność w działaniu; 

 Umiejętność pracy w zespole oraz wysokie zdolności organizacyjne; 

 Otwartość na zmiany i gotowość do podejmowania wyzwań; 

 Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i komunikacyjne. 

Oferujemy 

Co możesz zyskać pracując w CEMEX? 

 Pracę w dużej i stabilnej firmie; 

 Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę i terminową wypłatę wynagrodzenia; 

 Wynagrodzenie składające się na: wynagrodzenie zasadnicze i premię półroczną; 

 Rozbudowany pakiet benefitów m.in.:  
o Prywatna opieka medyczna LuxMed dla Ciebie i Twojej rodziny; 
o Karty sportowe Fit Profit i możliwość uczestnictwa w Pracowniczych 

Klubach Sportowych; 



 

o Ubezpieczenie dla Ciebie i Twojej rodziny; 
o Dostęp do platformy My Benefit, która co roku zasilana jest środkami 

pieniężnymi przez Pracodawcę i na której możesz robić zakupy w 
preferencyjnych cenach; 

o Dodatkowy dzień wolny z okazji Barbórki; 
o Jeżeli jesteś Rodzicem umożliwiamy pracę w elastycznym czasie pracy a 

także gwarantujemy dodatkowy dzień wolny ekstra w celu sprawowania 
opieki nad pociechą. Dla świeżo upieczonych Rodziców finansujemy 
wyprawkę tzw. „becikowe”. 

o Dofinansowanie do okularów; 
o Możliwość korzystania z auta służbowego do celów prywatnych; 
o Programy szkoleniowe realizowane online i stacjonarnie; 
o Atrakcyjny system nagród- nagrody jubileuszowe, nagrody za osiągnięcia 

półrocza, nagrody roku; 
o W trudnej sytuacji życiowej, finansowej- pomoc w postaci zapomogi 

finansowej. 

 Możliwość rozwoju, nauki i zdobywania doświadczenia od liderów z branży; 

 Pracę w zespole, gdzie liczy się wzajemny szacunek i dobra atmosfera; 

 Pracę w miejscu dbającym o bezpieczeństwo i zdrowie każdego pracownika - BHP 
to nasz priorytet !. 

Data wygaśnięcia 
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Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/koordynator-projektow-
inwestycyjnych_7914612.html 
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