ELEKTROBUDOWA SA spółka notowana na GPW w Warszawie, istniejąca od 1953 roku
jest wiodącym wykonawcą robót elektrycznych oraz dostawcą aparatury rozdzielczej
średnich i niskich napięć. Od wielu lat zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera na
rynku produkcji i usług elektroenergetycznych w Polsce.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżynier budowy
Miejsce pracy: województwo małopolskie
Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 wsparcie w koordynacji prac brygad montażowych oraz podwykonawców
 kontrolę terminowości, jakości wykonywanych prac
 utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
 sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy
Od kandydata oczekujemy:
 wykształcenia elektrycznego
 doświadczenia w pracach elektryczno – montażowych
 uprawnień SEP
 dobrej znajomości języka angielskiego
 zaangażowania i odpowiedzialności
 dobrej organizacji pracy i konsekwencji w działaniu
Firma oferuje:
 zatrudnienie w stabilnej firmie, będącej liderem w branży elektroenergetycznej
 możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy
 szansę uczestnictwa w interesujących projektach
 możliwość zdobycia uprawnień budowlanych
 atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: Karta Multisport, bezpłatna opieka medyczna, dofinansowanie do żłobków i
przedszkoli, dodatkowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji poprzez wypełnienie formularza
aplikacyjnego dostępnego w ofercie pracy na naszej stronie w zakładce „Kariera”
www.elbudowa.com.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

ELEKTROBUDOWA SA spółka notowana na GPW w Warszawie, istniejąca od 1953 roku
jest wiodącym wykonawcą robót elektrycznych oraz dostawcą aparatury rozdzielczej
średnich i niskich napięć. Od wielu lat zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera na
rynku produkcji i usług elektroenergetycznych w Polsce.
Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Inżynier budowy
Miejsce pracy: województwo świętokrzyskie
Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:
 wsparcie w koordynacji prac brygad montażowych oraz podwykonawców
 kontrolę terminowości, jakości wykonywanych prac
 utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
 sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy
Od kandydata oczekujemy:
 wykształcenia elektrycznego
 doświadczenia w pracach elektryczno – montażowych
 uprawnień SEP
 dobrej znajomości języka angielskiego
 zaangażowania i odpowiedzialności
 dobrej organizacji pracy i konsekwencji w działaniu
Firma oferuje:
 zatrudnienie w stabilnej firmie, będącej liderem w branży elektroenergetycznej
 możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy
 szansę uczestnictwa w interesujących projektach
 możliwość zdobycia uprawnień budowlanych
 atrakcyjny pakiet socjalny m.in.: Karta Multisport, bezpłatna opieka medyczna, dofinansowanie do żłobków i
przedszkoli, dodatkowe ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji poprzez wypełnienie formularza
aplikacyjnego dostępnego w ofercie pracy na naszej stronie w zakładce „Kariera”
www.elbudowa.com.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

