
Thales jest globalnym liderem technologicznym, który kształtuje współczesny świat. Grupa świadczy usługi i dostarcza innowacyjne rozwiązania 

klientom z branży lotniczej, kosmicznej, transportowej, administracyjnej i bezpieczeństwa cyfrowego oraz przemysłu obronnego.Obecnie firma 

zatrudnia 83 000 pracowników w 68 krajach. W 2019 roku Thales osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 19 miliardów euro (pro forma, 

razem z Gemalto).

Thales inwestuje przede wszystkim w innowacje cyfrowe – łączność, Big Data, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo – technologie, które 

wspierają firmy, organizacje i rządy w decydujących oraz krytycznych momentach.

Aktualnie Thales Polska sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

Inżynier Budowy

Zakres obowiązków:

• Wsparcie Kierownika Robót/Budowy w prowadzeniu budowy,

• Prowadzenie dokumentacji budowlanej i technicznej związanej z budową,

• Planowanie robót budowlanych i ich poszczególnych etapów, na tej podstawie opracowywanie planu potrzeb materiałowych, sprzętowych, 

kadrowych,

• Generowanie zapotrzebowań materiałowych,

• Udział w odbiorach wewnętrznych oraz przekazywaniu urządzeń do eksploatacji,

• Współpraca z podwykonawcami i Inwestorem.

Wymagania:

• Znajomość branży telekomunikacyjnej/sterowania ruchem kolejowym,

• Mile widziane wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie branżowe,

• Umiejętność pracy pod presją czasu,

• Dyspozycyjność w ramach realizowanego projektu (możliwe odbiory w godzinach nocnych),

• Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę na pełen etat,

• Pakiet dodatkowych benefitów (szkolenia techniczne i językowe, prywatna opieka medyczna, fundusz socjalny),

• Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV klikając przycisk APLIKUJ.

Prosimy o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych poniższej klauzuli zgody, w przypadku uczestnictwa wyłącznie w obecnej rekrutacji, 

przeprowadzanej przez Spółkę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych ponad wymagane Kodeksempracy dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu tej rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

www.thalesgroup.com


