
Naftoremont - Naftobudowa Sp. z o.o. – jedna ze Spółek Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal, 
znana polska firma produkcyjno-budowlano–usługowa z bogatym portfelem referencji z całego 
świata. Sprawdzony partner, oferujący swoje usługi zarówno w kraju, jak i zagranicą. Spółka 
działająca we wszystkich gałęziach przemysłu świadcząc usługi remontowe, modernizacyjne 
i inwestycyjne dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego, chemicznego, energetycznego 
i koksowniczego, dla hutnictwa, przemysłu cementowego i ochrony środowiska. Firma prowadząca 
inwestycje w formule GW jak również EPC oraz prace w branży mechanicznej, antykorozyjnej 
i izolacyjnej. 

Aktualnie poszukujemy Kandydata/tki na stanowisko: 

Inżynier Projektu 
miejsce pracy: Płock 

Za co będziesz m.in. odpowiedzialny/a: 

 udział w procesie przygotowywania i wyceny ofert, 

 udział w wyborze podwykonawców, towarów i usług zgodnie z procedurą zakupową, 

 przygotowywanie wspólnie z Dyrektorem Projektu szczegółowych tygodniowych harmonogramów 
projektowych, zakupowych i wykonawczych, 

 wsparcie Kierownika Projektu w zakresie weryfikacji postępu prac na podstawie zintegrowanego 
harmonogramu, 

 bieżąca kontrola realizacji budżetu, kontrola harmonogramu finansowego, raportowanie odchyleń. 

Czego oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego technicznego, ekonomicznego, 

 min. 3-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku, 

 znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodną komunikację, 

 znajomości obsługi komputera w tym programy pakietu MS Office i system SAP w module 
księgowości, 

 gotowości do pracy na projektach zlokalizowanych w Polsce i za granicą. 

Zapewniamy: 

 stabilną pracę na podstawie umowy o pracę w Spółce o ugruntowanej pozycji na rynku, 

 nowoczesne narzędzia do pracy, 

 pracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą, 

 przyjazną atmosferę, 

 ambitne wyzwania zawodowe i dużą samodzielność w działaniach, 

 możliwość rozwoju zawodowego oraz awansu, 

 bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 

 dofinansowywanie studiów, w tym podyplomowych i doktoranckich, szkoleń i uprawnień, 

 dofinansowanie do letniego wypoczynku, 

 dostęp do atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego, prywatnej opieki medycznej oraz karty 
sportowej. 

DOŁĄCZ DO NAS – BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ NA ŚWIATOWYM POZIOMIE 

 

Polimex-Mostostal SA to jedna z największych polskich firm inżynieryjno-budowlanych. 
Generalny wykonawca w zakresie budownictwa przemysłowego, infrastrukturalnego 
i kubaturowego. Przedsiębiorstwo realizuje specjalistyczne inwestycje w Polsce i za granicą dla 
branży energetycznej, petrochemicznej, gazowej oraz ochrony środowiska. Jest producentem 



i eksporterem konstrukcji stalowych, krat pomostowych oraz zajmuje się cynkowaniem 
i malowaniem konstrukcji stalowych. 

  

Firma działa na rynku od 1945 r. Spółka publiczna notowana na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie od 1997 roku. 

  

Polimex-Mostostal jest synonimem polskiego budownictwa przyszłości na światowym 
poziomie. 

 

Wykorzystując w pełni zasoby Spółki, czyli dobrze wykwalifikowaną kadrę, unikalne doświadczenie 
w realizacji inwestycji w formule EPC, liczne referencje i wysoki potencjał produkcyjny, Polimex 
Mostostal realizuje ambitne inwestycje budowlane w Polsce i zagranicą. 

 

Wysoka jakość oferowanych i realizowanych usług przez Spółki Grupy Kapitałowej Polimex 
Mostostal osiągana jest dzięki realizowanej polityce zapewnienia jakości wspartej posiadanymi 
certyfikatami krajowymi i zagranicznymi. 

APLIKUJ TERAZ 

https://www.praca.pl/inzynier-projektu_2418365.html#apply

