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Silni razem. Jako zespół.

Przeszło 75 tysięcy osób w ponad 700 lokalizacjach: STRABAG jest koncernem budowlanym o globalnym zasięgu, 
dysponuje najlepszymi zespołami do realizacji prac budowlanych we wszystkich możliwych obszarach. Do pomyślnej 
realizacji powierzonych nam prac w ramach partnerstwa niezbędne jest zaangażowanie każdego z nas. Praca 
zespołowa i rozwój osobisty: możliwości kariery w STRABAG są równie różnorodne jak realizowane przez nas zlecenia.

W obszarze Budownictwa Kolejowego bierzemy czynny udział w realizacji największych projektów infrastrukturalnych w 
kraju. Specjalizujemy się w budowie, przebudowie i rewitalizacji nawierzchni i podtorza kolejowego, w przebudowie 
sieci trakcyjnych oraz realizacji kolejowych obiektów inżynieryjnych.

Zadania
Zadania:
prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie wystąpień o odbiór robóti zestawień w zakresie wykonanych robót 
budowlanych; analiza kompletności składanych wniosków o odbiór, opracowanie dokumentów odbioru końcowego w 
tym dokumentacji powykonawczej, 
bieżąca analiza postępu prac oraz kosztów robót kontraktowych i dodatkowych w oparciu o harmonogram
współpraca przy opracowaniu wycen na roboty dodatkowe i zamienne; wykonywanie kalkulacji roboczej, sporządzanie 
miesięcznych rozliczeń 
przygotowanie raportów tygodniowych i miesięcznych oraz sprawozdań z przebiegu realizacji
współpraca z zamawiającym, dostawcami i podwykonawcami, kierownictwem kontraktu
·obsługa bieżących potrzeb budowy, planowanie dostaw i kontrola materiałów dostarczanych na plac budowy
koordynacja międzybranżowa wykonywanych robót

Wymagania
Wymagania:
wykształcenie o profilu technicznym w specjalności budownictwo – budowa mostów
mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w dziale technicznym, jednak nie jest to warunek konieczny; 
znajomość obsługi MS Office (w tym Excel), dodatkowym atutem będzie znajomość programów z grupy CAD
dyspozycyjność i mobilność (prawo jazdy kat. B) – gotowość do podróży służbowych
sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy pod presją czasu
komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
umiejętność efektywnej organizacji pracy pod względem technicznym, logistycznym i ekonomicznym
gotowość do pracy w delegacji
mile widziana znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego
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