
 

 

 
Do obowiązków osoby zatrudnionej na ww. stanowisku w szczególności 
należeć będzie: 

 Opracowywanie dokumentacji technicznej dotyczącej odbioru prac z zakresu 
mechanicznego 

 Udział w opracowywaniu wycen i kosztorysów prowadzonych prac 

 Wsparcie organizacyjno – administracyjne w zakresie prowadzenia CS 
Warszawa  

 

WYMAGANIA: 

 Student czwartego lub ostatniego roku studiów o kierunku mechanicznym/ 
budowlanym 

 Dobra znajomość pakietu MS OFFICE, w szczególności WORD i EXCEL 

 Teoretyczna znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem prac 
serwisowo-remontowych z branży mechanicznej/ budowlanej  

 Znajomość zagadnień związanych z tworzeniem kosztorysów, wycen i 
dokumentacji technicznej poprojektowej będzie atutem 

 Znajomość programów AutoCad, Norma, MS Project będzie atutem 

 Dobra znajomość języka angielskiego 

 Umiejętność pracy zespołowej 

 Proaktywna postawa, chęć do nauki 
 

 
OFERUJEMY: 

 Możliwość zdobywania wiedzy oraz rozwoju w międzynarodowej firmie   

 3 lub 6 miesięczny staż w firmie o ugruntowanej pozycji 

 Możliwość kontynuowania współpracy po zakończeniu stażu 
 
 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV wraz z klauzulą na adres rekrutacja.is-polska@bilfinger.com w temacie wpisując STAŻ. 

 

Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą 

z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.). 

 

 

 

Objęcie ww. stanowiska wiąże się ze wsparciem Oddziału Warszawa w prowadzonymi projektach serwisowo-remontowych u klientów w 
branży energetycznej, oraz z administracją Centrum Serwisowego Warszawa. 

 

Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o. 

jest dostawcą usług kompleksowego utrzymania 

ruchu, remontów, projektów inwestycyjnych 

i modernizacyjnych. 

Nasze usługi realizujemy w branżach:  

mechanicznej, elektrycznej i AKPIA, obmurzy 

ogniotrwałych, izolacji termicznych, rusztowań 

i usług diagnostycznych. 

 

Jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy 

Bilfinger.  

_________ 

 

Bilfinger Industrial Services Polska  Sp. z o.o.  

03-309 Warszawa  

ul. Pożarowa 6 

www.is-polska.bilfinger.com 
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