
AIDA Sp. z o.o. jest spółką budowlaną świadczącą kompleksowe usługi budowlane w zakresie 
budownictwa kubaturowego. Specjalizujemy się w budownictwie komercyjnym - obiekty dla przemysłu, 
biura, hotele, itp. Nasza kadra posiada bogate doświadczenie w realizacji inwestycji i w zakresie 
współpracy z wymagającymi Klientami. Ogłoszenie dla tych, którym się chce! 

Inżynier Budowy 

Opis stanowiska: 

 Nadzór i koordynacja robót prowadzonych siłami własnymi i podwykonawców. 

 Nadzór nad jakością, terminowością oraz zgodnością z dokumentacją prowadzonych robót. 

 Nadzór nad realizacją robót zgodnie z założonym budżetem. 

 Zapewnienie warunków do pracy zgodnych z przepisami BHP, P.POŻ, prawem budowlanym. 

 Praca nad rozwojem własnym i podległych pracowników. 

 Raportowanie postępu prowadzonych prac. 

 Godne reprezentowanie firmy przed pracownikami i podmiotami zewnętrznymi. 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa. 

 Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku. 

 Chęć rozwoju własnych kompetencji i podległego zespołu. 

 Rzetelność, uczciwość i zaangażowanie. 

 Znajomość programów komputerowych: Auto CAD, pakiet MS Office oraz MS Project. 

 Dyspozycyjność w zakresie prowadzenia budów na terenie kraju. 

 Prawo jazdy kategorii B. 

Oferujemy: 

 Pakiet relokacyjny 

 Pracę rozwijającą kwalifikacje zawodowe. 

 Samodzielność przy realizacji stawianych zadań. 

 Wynagrodzenie adekwatne do osiągnięć. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ. 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AIDA Sp. z o.o. z 
siedzibą w Dąbrowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 
r. poz. 1182, 1662)”. Informujemy, że Administratorem danych jest AIDA sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie 316b 26-
001 Masłów. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 

 

https://www.praca.pl/inzynier-budowy_2805542.html

