
Młodszy Specjalista ds. Ocen Oddziaływania na środowisko 
Egis Poland Sp. z o.o. 

 Domaniewska 39A, Mokotów, Warszawa 

Twój zakres obowiązków 

 Udział w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla realizowanych 

projektów infrastruktury liniowej - transportowej (Raporty OOŚ, KIP, analizy środowiskowe i 

przyrodnicze na etapie koncepcji i STEŚ), 

 Kontakt z Klientem oraz urzędami i instytucjami w sprawach związanych z dokumentacją i decyzją 

środowiskową (m.in. pozyskanie danych środowiskowych na wniosek oraz ich archiwizacja i 

przetwarzanie na potrzeby przygotowywanych opracowań), 

 Wykonywanie opracowań z zakresu ochrony środowiska (Raporty OOŚ, KIP) zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy inżynierskiej oraz oczekiwaniami Klienta, 

 Przygotowanie i weryfikację dokumentacji projektowej z zakresu ochrony środowiska, 

 Uczestnictwo w realizowanych przez Dział Środowiskowy Egis Poland projektach środowiskowych. 

Nasze wymagania 

 Minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku - w tym doświadczenie w przygotowaniu 

dokumentacji środowiskowych (karta informacyjna przedsięwzięcia/ raport oddziaływania na 

środowisko) i analiz środowiskowo-przyrodniczych, w tym między innymi zagadnienia dotyczące w 

szczególności wpływu i minimalizacji oddziaływań na: stan i jakość powietrza i klimatu, wody 

podziemne i powierzchniowe, klimat akustyczny., 

 Znajomość przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody, 

 Wykształcenie wyższe na kierunku Ochrona Środowiska bądź pokrewne, 

 Umiejętność analizy informacji środowiskowo-przyrodniczych i przestrzennych do syntezy i 

podsumowań wniosków do Raportów OOŚ i KIP, 

 Prawo jazdy kat. B. (dyspozycyjność do sporadycznych - jednodniowych wyjazdów służbowych). 

Mile widziane 

 Znajomość języka angielskiego w zakresie co najmniej podstawowym, 

 Umiejętność obsługi programów GIS (np. QGIS lub ArcGIS) lub innego specjalistycznego programu do 

analiz środowiskowych (np. Operat FB, Scalgo, lub inne)., 

 Podstawowa znajomość projektowych programów komputerowych typu AutoCAD lub MicroStation., 

 Doświadczenie w przygotowaniu i weryfikacji opracowań wielobranżowych z zakresu ochrony 

środowiska. 

To oferujemy 

 Umowę o pracę lub umowę zlecenie, 

 Prywatną opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, karta sportowa, 

 Elastyczne godziny pracy (ruchomy czas pracy między 7 a 9), 

 Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, 
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 Praca w doświadczonym zespole, 

 Możliwość rozwoju i awansu zawodowego, 

 Kontakt ze środowiskiem przyrodniczym na terenach projektowanych lub realizowanych inwestycji. 

Benefity 
 prywatna opieka medyczna 

 dofinansowanie nauki języków 

 ubezpieczenie na życie 

 elastyczny czas pracy 
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