Stecol Corporation Oddział w Polsce jest częścią globalnego chińskiego koncernu Stecol, który
należy do grupy PowerChina – szóstej największej firmy konstrukcyjno-budowlanej na świecie.
Stecol to firma inżynieryjna i wykonawcza, realizująca najbardziej złożone i wymagające projekty
infrastrukturalne. Do naszej nowej inwestycji Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa –

Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce, Odcinek IV od
węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła) o dl. ok. 12,89 km” [dalej: Kontrakt]
poszukujemy:

Inżynier Budowy
Miejsce pracy: Warszawa/Siedlce
Wymagania:
•

wykształcenie wyższe: Budownictwo lub pokrewne

•

znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji

•

wysokie zdolności komunikacyjne i negocjacyjne

•

umiejętności współpracy w zespole

rekrutacja@stecol.eu
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Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•
•
•
•

Współpraca i wspomaganie działania Biura Technicznego w zakresie dokumentacji
projektowej i dokumentów budowy.
Sporządzenie raportów tygodniowych i miesięcznych Wykonawcy.
Wsparcie w przygotowaniu i weryfikacji dokumentacji dla Zamawiającego,
Podwykonawców i w ramach Biura Budowy.
Prowadzenie kontroli obiegu dokumentów w zakresie dokumentacji projektowej.
Kontrola podwykonawców w zakresie wywiązywania się z realizacji zawartych umów.
Współpraca przy sporządzaniu rozliczeń z podwykonawcami oraz rozliczeń
z Zamawiającym.
Prowadzenie korespondencji z Biurem Projektowym, Inżynierem, Zamawiającym w
zakresie dokumentów budowy;
Współpraca przy analizie dokumentacji projektowej pod względem kompletności,
poprawności i zgodności z Warunkami Kontraktu i obowiązującymi przepisami;

Oferujemy:
•

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

•

Pracę w dynamicznie rozwijającej się międzynarodowej firmie

•

Niezbędne narzędzia pracy

•

Przyjazną i nastawioną na współpracę atmosferę

•

Wysoką kulturę organizacyjną

_____________________________________________________________________________
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego na
stanowisko Kierownika ds. Finansowych prowadzonego przez Stecol Corporation Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 176 C zgodnie z postanowieniami
ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1000
z późniejszymi zmianami)”.
_____________________________________________________________________________
Informujemy, że Administratorem danych jest Stecol Corporation Oddział w Polsce z siedzibą
w Warszawie (02-486) Al. Jerozolimskie 176 C. Dane zbierane są wyłącznie dla potrzeb niniejszej
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania
zgody na ich przetwarzanie oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. 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.
Dane przechowywane będą przez okres do 12 miesięcy. Kontakt: rodo@stecol.eu
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