Eltel Networks Energetyka SA należy do międzynarodowej grupy Eltel Networks - doświadczonego dostawcy infrastruktury i usług sieciowych, koncentrującego się na sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych na całym świecie. Eltel Networks Energetyka SA posiada ponad 50-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych, dysponuje własnym centrum
szkoleniowym, centrum badawczo-rozwojowym oraz biurami projektowymi. Obecnie firma zatrudnia
ponad 450 osób, które z pasją tworzą i realizują projekty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

DOŁĄCZ DO NAS!

Obecnie poszukujemy osoby z pasją i energią do działania na stanowisko:

Kierownik budowy
Miejsce pracy:

Rzeszów, Olsztyn

Twoje wyzwania
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną, formalno-prawną
i finansową realizowanego zadania,
Bezpośredni nadzór nad realizacją robót z zakresu instalacji i urządzeń SN, NN,
WN (głównie w zakresie stacji elektroenergetycznych 110, 220 i 400kV),
Planowanie i koordynowanie robót w oparciu o wymogi projektowe,
specyfikację techniczną, terminy umowne,
Analiza i uzgodnienia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,
Organizowanie i nadzorowanie prac sił własnych i podwykonawców, zgodnie
z przepisami BHP,
Opracowywanie i przygotowywanie wymaganych przez Inwestora dokumentów
związanych z BHP oraz HSEQ (plany BIOZ, plany HSEQ, raporty BHP itp.),
Planowanie i koordynowanie prac, rozliczanie czasu pracy podległych
pracowników,
Monitorowanie, kontrola harmonogramów i dokumentacji technicznej,
Zaangażowanie w przygotowanie technicznego wsadu do pism
do zamawiającego,
Przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej,
Rozliczanie robót z zamawiającym i z podwykonawcami,
Ścisła współpraca z kierownikiem projektu oraz pozostałymi działami firmy.

Wymagania
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe,
Udokumentowane min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownik Robót
Elektroenergetycznych i/lub Kierownik Budowy (w tym pełnienie funkcji
na przynajmniej jednym projekcie budowlanym nie krócej niż 12 miesięcy)
w zakresie instalacji i urządzeń SN, NN, WN (optymalnie w zakresie stacji
elektroenergetycznych najwyższych napięć),
Uprawnienia budowlane wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Mile widziane uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zdolności organizacyjne
i umiejętność pracy pod presją czasu,
Mobilność, gotowość do podjęcia pracy w delegacji na terenie kraju,
Aktualne uprawnienia SEP „E” i „D”,
Umiejętność analizy dokumentacji technicznych branżowych,
Prawo jazdy kat. B,
Praktyczna znajomość pakietu MS Office, AutoCAD, programu kosztorysowego
(np. Norma PRO),
Znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy
•
•
•
•
•

Pracę w dużej, stabilnej międzynarodowej spółce o ugruntowanej pozycji na
rynku krajowym, jak i międzynarodowym,
Atrakcyjny pakiet świadczeń pracowniczych (PPK, bony żywnościowe, karta
multisport),
Możliwość realizacji inspirujących zadań w ramach współpracy z doświadczonym zespołem,
Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji
i umiejętności,
Możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów
i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie: https://www.eltelnetworks.com/pl-pl/polska
Oferty (CV oraz list motywacyjny) należy kierować na adres: olsztyn_praca@eltelnetworks.com.
W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje.
Do CV należy dołączyć treść poniższej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eltel Networks
Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione
w ogłoszeniu.

Klauzula Informacyjna:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eltel
Networks Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Energetyka
SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D oraz olsztyn_praca@eltelnetworks.com,
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji w Eltel Networks Energetyka SA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której
dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: olsztyn_praca@eltelnetworks.com.

DOŁĄCZ DO NAS!

