
Istniejemy na rynku od ponad 20 lat. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania izolacyjne dla 
przemysłu. Prowadzimy projekty w Polsce oraz na rynkach zagranicznych w Europie i na innych 
kontynentach. Świadczymy usługi w energetyce i petrochemii. Mamy znaczący wkład w izolacje w 
przemyśle morskim oraz offshore. Jesteśmy największą firmą w Polsce w temacie izolacji spienionym 
poliuretanem w przemyśle. Wraz z branżą chłodniczą, rynek morski stanowi główny aspekt działalności 
firmy w zakresie izolacji spienionymi poliuretanami. 

 
Stały rozwój jest dla nas bardzo ważny, dlatego do naszego zespołu aktualnie poszukujemy osoby na 
stanowisko: 

Kierownik prac izolacyjnych (kierownik budowy) 

Miejsce pracy: Europa 

  

Wymagania: 

 gotowość do pracy poza granicami Polski, 

 wykształcenie wyższe techniczne – specjalność budownictwo, energetyka lub mechanika, 

 wymagane doświadczenie w pracy (minimum 1 rok) na podobnym stanowisku oraz w zarządzaniu 
podległymi pracownikami i firmami podwykonawczymi, 

 dobra znajomość pakietu Ms Office, 

 umiejętność czytania dokumentacji technicznej, 

 zdolność analitycznego i koncepcyjnego myślenia, 

 bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, samodzielność, staranność, 

 umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu, 

 umiejętność pracy w zespole, 

 bardzo dobra znajomość języka angielskiego – znajomość dodatkowego języka obcego będzie 
dodatkowym atutem, 

 prawo jazdy kat. B. 

Zadania: 

 odpowiedzialność za powierzony zakres, jakość, terminowość, zasoby, dyscyplinę finansową oraz 
rezultaty zleconego projektu, 

 nadzór nad realizacją kontraktu w oparciu o wymagania dokumentacji, harmonogramu i planów 
organizacji robót, 

 prowadzenie prac zgodnie z przepisami panującymi na budowie, 

 kontrola jakości wykonanych prac, 

 prowadzenie dokumentacji budowy, 

 zarządzanie podległymi pracownikami i firmami podwykonawczymi, 

 rozliczanie robót ze zlecającymi i podwykonawcami, 

 bieżące raportowanie zleceń. 

Oferujemy: 

 pakiet relokacyjny, 

 ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się organizacji, 

 realizację interesujących projektów, 

 możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji wśród najlepszych specjalistów w 
branży, 

 atrakcyjne wynagrodzenie. 

Dołącz do nas! 

  

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku: 

  

APLIKUJ TERAZ  

  

https://www.praca.pl/kierownik-prac-izolacyjnych-kierownik-budowy_2924573.html#apply

