IN-TECH Rusztowania Sp. z o.o. powstało aby sprostać oczekiwaniom firm, których działalność
wiąże się z pracą wykonywaną na wysokości. Świadczymy usługi montażu, demontażu i dzierżawy
rusztowań na terenie kraju i zagranicą. Jakość, bezpieczeństwo i efektywność cechująca naszą
działalność zaowocowała szeregiem sukcesów i nabyciem szczególnych kompetencji – szczególnie
w wypadku obsługi rusztowaniowej projektów energetycznych.
Stanowisko:
Wymagania

KIEROWNIK PROJEKTU







Obowiązki:

Wykształcenie wyższe techniczne: inż. lub mgr-inż. (budowlane – mile widziane)
Dyspozycyjność, odpowiedzialność, motywacja do podejmowania wyzwań i osiągania
założonych celów
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Outlook),
Prawo jazdy kategorii B
Dobra znajomość języka angielskiego (i/lub niemieckiego, i/lub francuskiego) umożliwiająca
bezpośrednią i płynną komunikację z obcokrajowcami posługującymi się jęz. angielskim
(niemieckim i/lub francuskim) w stopniu umożliwiającym rozmowę nt. dokumentacji
technicznej
----------------------------------------------------------------------------------------------------◾Dodatkowym atutem: uprawnienia budowlane,
◾Dodatkowym atutem: doświadczenie projektanta konstrukcji stalowych.
◾Dodatkowym atutem: uprawnienia projektowe (konstrukcje stalowe)
◾Dodatkowym atutem: znajomość systemu rusztowań,
◾Dodatkowym atutem: kwalifikacje specjalisty ds. bhp, specjalisty ds. ZSZ, ochrony
środowiska.

Obszar Techniczny
 Nadzór nad jakością i tempem wykonywanych prac,
 Nadzór nad BHP pracy,
 Nadzór i zarządzanie bieżącymi problemami technicznymi (nadzór nad sporządzaniem
dokumentacji projektowej i odbiorowej rusztowań, omawianie i dokonywanie wyboru
konkretnych rozwiązań technicznych, optymalizacja kosztowa, asortymentowa i
przygotowywanie listy niezbędnych do wykonania zadania elementów rusztowań,



przygotowywanie wskazówek montażowych, nadzór nad dokumentacją projektową (od
rysunków poprzez projekty statyczne do wykonywania dokumentacji powykonawczej),
Nadzór i logistyka powierzonego sprzętu,

Obszar zagadnień organizacyjnych, administracyjnych i pracowniczych:
 Planowanie i nadzór nad logistyką transportu ludzi i sprzętu na budowy, planowanie
zakwaterowania
 Koordynacja działań i prowadzenie inwestycji zgodnie z harmonogramem i w ramach
założonego budżetu
 Kontakt z przedstawicielami zleceniodawcy i ustalanie harmonogramu prac w oparciu o zasoby
sprzętowe, i przerobowe (man-power) oraz potrzeby zleceniodawcy,
 Nadzór i administrowanie wymaganych dokumentów, przepustek, kwalifikacji
 Przygotowywanie propozycji wynagrodzeń i premii, sporządzanie ocen pracowników, kontrola
rozliczeń z pracownikami, logistykiem i biurem,
 Sporządzanie i kontrola nad tygodniowymi raportami przerobów i systemami zgłaszania
obecności, dyscyplinowanie pracowników i dbanie o dobrą atmosferę, optymalizowanie
wydajności i rentowności pracy w oparciu o raporty przerobów
 Oferowanie usług i pozyskiwanie nowych Klientów na projekcie

Oferujemy:






Atrakcyjne warunki finansowe i wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i osiągniętych
sukcesów.
Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Niezbędne narzędzia pracy: tel. komórkowy, laptop i sam. służbowy
Szkolenia i rozwój zawodowy (zapewniamy i pomagamy odbyć praktyki w celu uzyskania
uprawnień)

Kontakt:
CV proszę wysyłać na email.: zarzad@intechrusztowania.pl
Paweł Paszkiewicz
tel. +48 502 399 133,
Krzysztof Sulima
tel. +519 646 999

