
Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. posiadająca wieloletnie 

doświadczenie w projektowaniu i realizacji obiektów elektroenergetycznych, poszukuje 

kandydata na stanowisko: 

Kierownik budowy 

Praca w delegacji na terenie całego kraju. 

Od kandydata oczekujemy: 

• posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  

• doświadczenie w kierowaniu pracami w wymienionej specjalności, 

• umiejętność zarządzania podległym zespołem pracowników, 

• umiejętność analizowania dokumentacji projektowej i technicznej oraz harmonogramu robót, 

• umiejętność sporządzania kosztorysów porealizacyjnych, 

• dobra znajomość MS Office, Auto CAD, 

• samodzielność i rzetelność, 

• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za: 

• kierowanie pracami budowlanymi w sposób zgodny z wymaganiami kontraktu oraz harmonogramami 
robót, 

• opracowywanie harmonogramów prowadzenia prac budowlanych i planów zamówień materiałowych, 

• prowadzenie i koordynowanie prac brygad montażowych własnych i podwykonawców,  

• kontrolę terminowości i jakości wykonywanych prac, 

• przestrzeganie dyscypliny finansowej prowadzonych budów, 

• prowadzenie dokumentacji budowy, 

• przygotowywanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, 

• utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora, 

• współpracę z członkami zespołu projektowego. 

 

Firma oferuje:  

• stabilne zatrudnienie w firmie z wieloletnim doświadczeniem w branży, 

• umowę o pracę, 

• możliwość rozwoju w strukturach firmy, 

• koszty przejazdów i zakwaterowania w podróży służbowej pokrywa pracodawca, 

• możliwość zdobycia nowych doświadczeń poprzez uczestnictwo w interesujących projektach, 

• niezbędne narzędzia pracy. 

• prywatną opiekę medyczną. 

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez administratora Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1, 35-105 Rzeszów moich 
danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę  oraz na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na 
inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam 
zapoznanie się z klauzulą informacyjną”. 

Przesłanie CV i listu motywacyjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Polityki prywatności ZWSE Rzeszów Sp. 
z o.o., która znajduje się pod adresem www.zwse.rzeszow.pl/polityka-prywatnosci 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres 
praca@zwse.rzeszow.pl 

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

www.zwse.rzeszow.pl 
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