
Informujemy, że Administratorem danych jest GIRDER z siedzibą we Włocławku przy al. Jana Pawła II 111. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma 
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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dynamicznie rozwijającą się firmą z wieloletnim doświadczeniem w generalnym wykonawstwie 

inwestycji. 
 
W związku z energicznym rozwojem firmy w budownictwie kubaturowym poszukujemy kandydatów z 
pasją na stanowisko: 

Kierownik Budowy 

Miejsce pracy:  woj. kujawsko-pomorskie 

 
Do Twoich obowiązków należeć będzie: 

• Planowanie i koordynacja robót w oparciu o wymagania kontraktu oraz dokumentacji 
technicznej  

• Zarządzanie zespołem, planowanie i delegowanie zadań - nadzór nad Podwykonawcami oraz 
pracownikami budowy 

• Przygotowywanie harmonogramów robót  

• Kontrola nad terminowym przebiegiem wykonywania robót  

• Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych dla Podwykonawców 

• Analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej 

• Pozyskiwanie oraz analiza ofert z rynku 

• Kontrola przestrzegania zasad BHP 

• Udział w naradach koordynacyjnych 

• Prowadzenie i koordynowanie dokumentów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej 
niezbędnych do odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

 
Od kandydatów oczekujemy: 

• Uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
bez ograniczeń 

• Praktycznej znajomości Prawa Budowlanego 

• doświadczenia na stanowisku Kierownika budowy 

• Znajomości pakietu MS Office  

• Dobrej znajomości programów Norma Pro oraz AutoCAD 

• Doświadczenia we współpracy z firmami podwykonawczymi 

• Doświadczenia w zakresie sporządzania harmonogramów i rozliczeń robót 

• Dobrej organizacji pracy i umiejętności pracy w zespole 

• Dyspozycyjności oraz wytrwałości w dążeniu do założonych celów  

• Zaangażowania oraz prawdziwego zainteresowania branżą budowlaną 

• Prawo jazdy kategorii B 

• Gotowość do wyjazdów służbowych na terenie kraju będzie dodatkowym atutem  

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia ( do uzgodnienia) 

• Niezbędne narzędzia pracy 

• Pracę w zgranym zespole 

• Docelowo długoterminową współpracę 

Osoby zainteresowane prosimy o  przesłanie CV na e-mail: praca@girder.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
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