Tarnów, 06.04.2018 r.

MGGP S.A. z siedzibą w Tarnowie
poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Specjalista ds. roszczeń
(inwestycja: Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16: Zadanie nr 1: od początku
opracowania w km projektowanym 0+000 (istn. 132+220) do km ok. 10+000 (za węzłem
Olsztyn – Południe))

Miejsce pracy: Dorotowo k. Olsztyna

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:



Analiza i rozpatrywanie roszczeń oraz powiadomień o roszczeniach Wykonawców;
Identyfikowania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe, ryzyka powstania
potencjalnych roszczeń;



Opracowanie raportów roszczeń i innych raportów dotyczących roszczeń.

Od kandydata oczekujemy:
 Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego na stanowisku ds. roszczeń przy
realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę drogi lub ulicy klasy
min. GP o wartości robót co najmniej 300 mln PLN brutto każde;
 Znajomości przepisów prawa (Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi);
 Znajomość procedur FIDIC;
 Bardzo dobrych umiejętności pracy na komputerze (pakiet MS Office, poczta
elektroniczna, Internet);
 Prawa jazdy kat. B.
Oczekiwane predyspozycje osobowościowe:
 Dyspozycyjność;
 Systematyczność i dokładność;
 Wysokie kompetencje interpersonalne.
Oferujemy:
 Pracę według międzynarodowych standardów w zespole wysokiej klasy inżynierów;
 Pracę w stabilnej firmie nastawionej na rozwój zawodowy;
 Konkurencyjne wynagrodzenie.
Oferty
zawierające
CV
prosimy
kierować
rekrutacja@mggp.com.pl do dnia 15.08.2018 r.

drogą

elektroniczną

W temacie maila prosimy podać: Gł. Specjalista ds. roszczeń – Olsztyn

na

adres:

Zastrzegamy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje i nie zwracamy dokumentów
aplikacyjnych.

Klauzula informacyjna - dane osobowe
Działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: "RODO", informuję Pana/Panią, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest MGGP S.A., zwana dalej Spółką, z siedzibą w Tarnowie,
ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów;
2) w Spółce, funkcjonuje adres e-mail: kadry@mggp.com.pl, na który proszę wysyłać wszelką
korespondencję związaną z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Spółkę;
3) dane osobowe podane w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebrane podczas
ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji;
4) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pana/Pani oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych;
5) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
6) podanie danych osobowych innych niż wymaganych przepisami prawa jest dobrowolne.

