BUDEX PL Sp. z o.o. jest firmą budowlaną założoną 16 stycznia 2018 roku w Opolu. Specjalizujemy się
w realizacji konstrukcji żelbetowych i murowych obiektów przemysłowych, użytkowych i mieszkalnych.
Obszar naszej działalności obejmuje obecnie południową część Niemiec i skupia się głównie w obrębie miast
Monachium, Augsburg, Neu-Ulm i Stuttgart. Firmę tworzy zespół specjalistów z długoletnim doświadczeniem
w realizacji inwestycji krajowych i zagranicznych. Pozwala nam to solidnie i terminowo realizować kontrakty.
Obecnie firma BUDEX PL Sp. z o.o. poszukuje kandydatów, w ramach umowy o pracę, na stanowisko:

Specjalista ds. technicznych (m/k)
Miejsce pracy: Opole
Zadania:
- wykonywanie obmiarów robót z wykorzystaniem oprogramowania CAD
- wykonywanie wycen i rozliczeń inwestycji budowlanych realizowanych na terenie Niemiec
- wizytacja i kontrola budów na terenie Niemiec (min. 1 raz w miesiącu) w celu zapoznania się z budową
nadzorem ze strony Generalnego Wykonawcy i ustalenia postępu prac
- współpraca z pracownikami nadzoru budów
- przygotowanie zestawień i podsumowań z realizacji inwestycji dla potrzeb wewnętrznych firmy
- archiwizowanie dokumentacji związanej z wykonywanymi zadaniami
Wymagania:
- wykształcenie inżynierskie/architektoniczne, student/-ka ostatniego roku studiów
- dobra znajomość obsługi programów CAD, MS Office
- znajomość języka niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację (rozmowa, telefon, e-mail)
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- wysoka kultura osobista
- prawo jazdy kat. B
Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
- udział w realizacji inwestycji budowlanych na terenie Niemiec
- pracę w biurze w Opolu i min. 1 raz w miesiącu kilkudniowe delegacje do Niemiec
- możliwość nabycia i rozwoju umiejętności zawodowych
- możliwość dostosowania godzin pracy
Osoby spełniające powyższe oczekiwania i zainteresowane pracą na proponowanym stanowisku pracy
prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: biuro@budexpl.eu .

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BUDEX PL Sp. z o.o. podanych w aplikacji rekrutacyjnej oraz zebranych
podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów przeprowadzania procesu rekrutacyjnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych.

