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

Inspektor nadzoru inwestorskiego specjalności
inżynieryjnej drogowej
(inwestycja: budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin na odcinku
węzeł „Lubelska” – Garwolin)

Miejsce pracy: Kołbiel k. Warszawy

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:






Prowadzenie na budowie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie;
Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach;
Potwierdzenie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcie wad.

Od kandydata oczekujemy:
 Uprawnień do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej bez
ograniczeń;
 Doświadczenia w pracy przy obsłudze procesów budowlanych na stanowisku
kierownika robót lub inspektora nadzoru;
 Znajomości przepisów prawa (Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi);
 Znajomość procedur FIDIC,
 Bardzo dobrych umiejętności pracy na komputerze (pakiet MS Office, poczta
elektroniczna, Internet, Norma Pro, AutoCAD);
 Prawa jazdy kat. B.
Oczekiwane predyspozycje osobowościowe:
 Dyspozycyjność;
 Systematyczność i dokładność.
Oferujemy:
 Pracę według międzynarodowych standardów w zespole wysokiej klasy inżynierów;
 Pracę w stabilnej firmie nastawionej na rozwój zawodowy.
Oferty
zawierające
CV
prosimy
kierować
rekrutacja@mggp.com.pl do dnia 15.08.2018 r.

drogą

W temacie maila prosimy podać: Inspektor nadzoru – Kołbiel

elektroniczną

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.

