Smulders Polska jest europejskim liderem rynku związanym z produkcją

Strategia projektu „pod klucz” obejmuje odpowiedzialność za projektowanie

konstrukcji

dokumentacji warsztatowej, produkcję, dostawę, montaż oraz zabezpieczenie

stalowych

oraz

projektów

morskich.

Firma

należy

do

międzynarodowego holdingu GS Staalwerken Groep.

antykorozyjne – możliwe do realizacji również w miejscu montażu konstrukcji.
Łączymy dobrą cenę z doskonałą jakością usług.

Smulders Polska jest dobrze znana z wydajności, wysoko wykwalifikowanej
kadry oraz jako szybki i godny zaufania dostawca oferujący szeroką gamę

Nasze produkty wykonywane są dla podmiotów w Polsce, Holandii, Belgii,

innowacyjnych rozwiązań technologicznych, świadczonych naszym Klientom.

Niemczech i Szwajcarii, a także w wielu innych krajach na niemal wszystkich
kontynentach. Nasi klienci są bardzo zróżnicowani: od instytucji rządowych, poprzez
klientów międzynarodowych i wykonawców komercyjnych.

Stal mamy we krwi.
Do naszej firmy w Chocianowie i Zielonej Górze szukamy kandydatów na:
stanowisko:

KIEROWNIK PRAC MONTAŻOWYCH
Wymagania:

Opis stanowiska:
• analiza dokumentacji technicznej przed montażem,
• przygotowanie kompletnej dokumentacji montażowej,
koordynacja działań ze służbą BHP, kierownictwem
budowy, kierownikiem projektu,
• kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej
i nadzorowanie bieżących robót,
• organizowanie pracy pracownikom i podwykonawcom
na budowie,
• przeprowadzanie odbiorów robót bieżących i jakościowo
- ilościowych,
• nadzór nad terminowością wykonywania prac,
dostawami materiałów w uzgodnieniu z kierownikiem
projektu,
• prawidłowe dokumentowanie i raportowanie
wykonywanych zadań,
• kontrola nad prowadzonymi pracami budowlanymi,
• przestrzeganie standardów BHP.

• wykształcenie wyższe budowlane,
• doświadczenie na podobnym stanowisku,
• uprawnienia budowlane do kierowania robotami
o specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
• mile widziana znajomość języka angielskiego lub
niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
• samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• umiejętność zarządzania zespołem,
• dyspozycyjność, gotowość do częstych wyjazdów,
• skuteczność w realizacji celów, terminowość
wykonywanych zleceń,
• prawo jazdy kat. B,
• wysokie umiejętności interpersonalne,
• biegła znajomość obsługi komputera.

Oferujemy:
• ciekawą pracę w stabilnej i dynamicznie rozwijającej się firmie,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• atrakcyjne wynagrodzenie,
• niezbędne narzędzia pracy,
• szkolenia i stałe podnoszenie kwalifikacji.

Jeśli spełniasz powyższe wymagania to jesteś osobą, której szukamy!
Nie czekaj i wyślij swój list motywacyjny oraz CV z adnotacją „nazwa stanowiska” na adres:
rekrutacje@smulders-polska.pl
Tel. 881-950-544, 798-250-099
Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietna 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str.1)).
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