
Nasze wymagania:

Opis stanowiska:

Oferujemy:

PBG stoi na czele Grupy Kapitałowej, w skład, której wchodzą 

spółki należące do czołówki firm budownictwa specjalistycznego. 

Grupa PBG kompleksowo realizuje instalacje gazu ziemnego, 

ropy naftowej i paliw, budownictwa inżynieryjnego związanego 

z ochroną środowiska, hydrotechniką, renowacją wodociągów 

i kanalizacji oraz budownictwem z sektora energetycznego.                                                                                 

Inżyniera budowy - branża elektryczna nr. ref.  02-03-2019

W związku z dynamicznym rozwojem zatrudni: 

-  analiza dokumentacji projektowej,
-  przydzielanie zadań dla pracowników oraz podwykonawców,
-  nadzorowanie prac, odbiór oraz uczestnictwo w odbiorach zleconych prac, 
-  raportowanie realizacji prac.

-  wykształcenie wyższe, specjalność instalacje elektryczne,
-  dobra znajomość języka angielskiego,
-  dobra znajomość pakietu MS Office, AutoCAD,
-  dokładność, skrupulatność,
-  umiejętność zarządzania zespołem,
-  umiejętności analitycznego i logicznego myślenia,
-  umiejętność pracy w zespole,
-  odporność na stres, kreatywność,
-  uprawnienia budowlane,
-  doświadczenie pracy na podobnym stanowisku (mile widziane),
-  miejsce pracy Wysogotowo/ budowa Szczecin.

-  zdobycie doświadczenia zawodowego w dynamicznym i profesjonalnym zespole,
-  możliwość rozwoju,
-  umowę o pracę oraz pakiet świadczeń socjalnych,
-  atrakcyjne, dostosowane do umiejętności oraz osiągnięć warunki zatrudnienia,
-  przyjazną atmosferę pracy. 

Kontakt:

Prosimy kandydatów o zamieszczenie w załączonych dokumentach klauzuli:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji (cv, list motywacyjny) na adres:                                             
rekrutacja@pbg-sa.pl
z zaznaczeniem numeru referencyjnego w temacie wiadomości.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w mojej ofercie pracy przez PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ul. Skórzewska 35, 62-081 dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji w PBG S.A.

Uprzejmie informujmy, że CV bez  klauzuli ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych nie będą 
uwzględnione w   procesie rekrutacyjnym. 
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