Kierownik Budowy / specjalność kolejowa / Kraków
Skanska do jedna z największych firm budowlano-deweloperskich na świecie. Budujemy zgodnie z
zasadami zrównoważonego rozwoju, troszczymy się o potrzeby społeczności, w których działamy i
o to, jak nasze realizacje będą wpływały na życie ludzi w długiej perspektywie. Uczestniczymy w
najbardziej innowacyjnych przedsięwzięciach naszych czasów. Standardy pracy Skanska na całym
świecie określają zapisy „Kodeksu postępowania”. Na każdym rynku pracujemy zgodnie ze
wspólnymi wartościami: troszczymy się o życie, działamy etycznie i transparentnie, razem
jesteśmy lepsi, dbamy o klienta. W Polsce Skanska jest obecna poprzez trzy spółki: wykonawczą,
biurową i mieszkaniową.
Dołącz do Regionu Kolejowego i wesprzyj rozwój kompetencji kolejowej w Skanska.
Będziesz zajmować się:












kierowaniem budową lub innymi robotami budowlanymi,
opracowywaniem wycen kosztów robót budowlanych,
analizą kosztów w poszczególnych wariantach rozwiązań projektowych,
współpracą z innymi komórkami w zakresie wycen oraz kalkulacji,
analizą danych z dokumentacji przetargowej w celu właściwego oszacowania ilości
materiału,
weryfikowaniem wycen podwykonawców w zakresie robót,
planowaniem i uzyskiwaniem zamknięć torowych i udziałem w sporządzaniu regulaminów
prowadzenia ruchu pociągów na czas prowadzenia robót nawierzchniowych i podtorza,
celem optymalizacji procesu prowadzenia robót,
analizą dokumentacji projektowej i przedprojektowej w zakresie linii, węzłów i zadawanie
pytań do Zamawiających,
weryfikacją dokumentów przetargowych pod kątem wymagań technicznych,
nadzorem nad przestrzeganiem zasad i przepisów BHP.

Aplikuj jeśli:










masz wyższe wykształcenie kierunkowe (w dziedzinie linii, węzłów i stacji kolejowych),
posiadasz uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej,
masz doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z przygotowaniem i realizacją
projektów inwestycyjnych,
wykazujesz umiejętności analitycznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji oraz
rozwiązywania problemów, orientacji na wyniki,
jesteś osobą komunikatywną, kreatywną, zaangażowaną,
posiadasz znajomość obsługi komputera, w tym znajomość MS Office na poziomie co
najmniej średniozaawansowanym,
mile widziane jeśli znasz warunki kontraktowe FIDIC, zagadnienia związane z
funkcjonowaniem transportu kolejowego w Polsce, strategią PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.,
masz prawo jazdy kat. B.

Co zyskasz?






udział w rozwoju kompetencji kolejowej w Skanska,
dołączysz do zespołu zajmującego się specjalistycznymi robotami kolejowymi,
możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami i ekspertami w kompetencji kolejowej
i branż towarzyszących,
możliwość pracy na różnorodnych projektach kolejowych.

Gdzie będzie Twoje miejsce pracy?
Głównym miejscem pracy jest Kraków, jednakże będziesz zaangażowany/a w projekty realizowane
na terenie całej Polski.

