PROJEKTANT KONSTRUKCJI ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH / PRACOWNIK DZIAŁU
PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI
Miejsce pracy: Włocławek
Opis stanowiska:
• Opracowywanie projektów wykonawczo – warsztatowych w zakresie konstrukcji
budowlanych w szczególności elementów prefabrykowanych,
• Wykonywanie obliczeń statystycznych i wytrzymałościowych wg norm PN oraz EC,
• Opracowywanie rysunków wykonawczych i konstrukcji żelbetowych i stalowych dla
potrzeb rynku krajowego i zagranicznego,
• Uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na każdym etapie realizacji
projektów,
• Współuczestnictwo w nadzorze nad zgodnością tworzonego projektu z przyjętymi przez
firmę standardami oraz ogólną koncepcją projektu,
• Stała współpraca z działami jakości, przygotowania produkcji oraz architektem,
• Koordynacja prac projektowych wykonywanych przez zewnętrzne biura projektów,
odpowiedzialność za terminowe i właściwe wykonywanie zleconych zadań.

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Wyższe wykształcenie budowlane,
Doświadczenie w zakresie projektowania prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych,
Znajomość programów wspomagających projektowanie i kreślenie – Auto CAD 2D/3D,
Uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (mile widziane),
Umiejętność pracy pod presją czasu,
Umiejętność pracy w zespole,
Komunikatywność i otwartość w kontaktach międzyludzkich.

Oferujemy:
• Stałą pracę – w wyznaczonych godzinach w oddziale we Włocławku,
• Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
kandydata,
• Możliwość pracy przy ciekawych i nowatorskich projektach,
• Pracę w młodym zespole,
• Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.
• Niezbędne narzędzia pracy.
Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w ciągu 30 dni od
daty ukazania się ogłoszenia na adres mailowy rekrutacja@buszrem.pl lub adres pocztowy BUSZREM S.A. 97300 Piotrków Tryb. ul. Żwirki 9 z DOPISKIEM „PROJEKTANT/KONSTRUKTOR”.
Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o bezwzględne dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb bieżącej oraz przyszłych procesów rekrutacji przez BUSZREM S.A. zgodnie z
europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119,
str. 1). Jestem świadomy, iż zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie
wiadomości e-mail na adres buszrem@buszrem.pl, którego zgoda dotyczy”

