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Inżynier budowy ds. kontraktowania 
Miejsce pracy: Warszawa 

Partner S.A. jest generalnym wykonawcą inwestycji w Grupie Murapol. Obecnie realizuje 34 projektów 
wielorodzinnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 300 tys. m2. 

  

Zakres odpowiedzialności: 

 Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy ds. Kontraktowania 

 Realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem i budżetem 

 Ofertowanie poszczególnych prac budowlanych, poszukiwanie potencjalnych wykonawców, 
negocjowanie cen i warunków umowy z wykonawcami 

 Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej budowy 

 Uzyskiwanie i przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o Pozwolenie na 
Użytkowanie oraz gromadzenie dokumentacji dla Zarządcy w związku z przekazaniem 
zakończonej inwestycji 

 Raportowanie przebiegu procesu budowlanego do Dyrekcji i Zarządu spółki 

Wymagania: 

 Doświadczenie w kontraktowaniu inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych 

 Wykształcenie wyższe ze wskazaniem na profil budowlany 

 Znajomość Prawa Budowlanego w praktyce 

 Umiejętności negocjacyjne 

 Kreatywność, determinacja w dążeniu do celu, umiejętność organizacji i realizacji zadań 
w określonym czasie 

 Umiejętność wyznaczania priorytetów 

Oferujemy: 

 Prywatną opiekę medyczną 

 Ubezpieczenie grupowe 

 Karty sportowe 

 Szkolenia specjalistyczne 

 Jasne ścieżki kariery i rozwoju zawodowego 

 Wyjazdy integracyjne 

O Grupie Murapol: 

 17 lat na rynku deweloperskim 

 blisko 100 zrealizowanych inwestycji 

 35 inwestycje w realizacji 

 475 fachowców różnych specjalizacji 

 Oddziały w 15 miastach Polski 

 Biura projektowe w 4 miastach Polski 

...bo wszędzie dobrzy, ale u nas najlepsi 



aplikuj  

  

  

Prosimy o umieszczenie nr referencyjnego w aplikacji. 
W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez 
wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Murapol, wymienione na stronie: https://www.murapol.pl/images/spolki.pdf, 
moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych (CV, referencje, etc.), dla potrzeb obecnych i 
przyszłych procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych przez którąkolwiek spółkę z Grupy Murapol." 
 
Jeśli nie wyrazisz zgody Twoja aplikacja zostanie wykorzystana jedynie na potrzeby bieżącej rekrutacji. Zgoda może być 
cofnięta w każdym czasie, z tym że pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

https://www.praca.pl/inzynier-budowy-ds-kontraktowania_2872421.html#apply

