
W związku z dalszym rozwojem do naszego zespołu poszukujemy osób na stanowisko:

Kierownik robót drogowych 
Miejsce pracy: Skarżysko-Kamienna, ul. Towarowa 2

• Kierowanie robotami na budowie zgodnie z 

harmonogramem i dokumentacją 

techniczną.

• Nadzorowanie robót wykonywanych przez 

podwykonawców.

• Prowadzenie dokumentacji technicznej i 

korespondencji w zakresie branży drogowej.

• Optymalizację procesów i rozwiązań 

projektowych.

• Terminową i prawidłową realizacja zadań.

• Studia inżynierskie w zakresie 

budownictwa. 

• Doświadczenie  przy realizacji min. trzech 

zadań  budowy/przebudowy drogi 

publicznej  o wartości robót min. 3 

milionów zł brutto.

• Uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi  w specjalności 

inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.

• Dobrą znajomość obsługi pakietu MS 

Office w szczególności Excel.

• Prawo jazdy kategorii B-czynne. 

• Samodzielność i duże zaangażowane 

w wykonywane działania.

• Umiejętność ustalania priorytetów i dobrą 

organizację pracy.

NA TYM STANOWISKU BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA: SZUKAMY WŁAŚNIE CIEBIE JEŻELI POSIADASZ:

Jako Trakcja S.A. jesteśmy jedną z największych spółek giełdowych działających w sektorze budownictwa 

infrastrukturalnego i energetyki.

Rocznie realizujemy ponad 100 kontraktów budując i modernizują linie kolejowe, tramwajowe, autostrady i drogi ekspresowe, 

mosty, obiekty inżynieryjne oraz sieci elektroenergetyczne.

Jesteśmy dumni mogąc brać udział w skomplikowanych i innowacyjnych przedsięwzięciach infrastrukturalnych, takich jak:

• modernizacja blisko 20% długości torów dedykowanych połączeniom obsługiwanym przez Pendolino,

• budowa najnowocześniejszego w Polsce zaplecza technicznego dla obsługi pociągów aglomeracyjnych,

• wyprodukowanie pierwszego w Polsce magazynu energii wytworzonej przez farmę wiatrową

• udział w budowie pierwszej w Niemczech elektrycznej autostrady dla ciężarówek,

• dostawa zintegrowanego systemu dynamicznej informacji podróżnych i bezpieczeństwa pasażerów, zastosowanego po 

raz pierwszy na dworcu Łódź Fabryczna

• przebudowa linii tramwajowej wraz z rewitalizacją mostu Piłsudskiego w Krakowie, czy systemu zasilania nowej sieci 

tramwajowej w Olsztynie.

• zaprojektowanie, produkcja urządzeń i zmiana napięcia dla linii WKD z 600 V na 2 KV

oraz tysięcy innowacyjnych rozwiązań w energetyce i kolejnictwie wdrożonych w okresie ponad 70 lat naszej działalności.

Zobacz nasz film: TRAKCJA S.A.

Aplikacje:

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie aplikacji po kliknięciu w link – DOŁĄCZ DO NAS. Uprzejmie informujemy,
że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Trakcja S.A. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-807) przy Al. Jerozolimskich 100. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych
oraz uprawnienia przysługujące, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo
określone w Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

WIZJE ZMIENIAMY W RZECZYWISTOŚĆ

#BUDUJ Z NAMI SWOJĄ KARIERĘ

DOŁĄCZ DO NAS

https://www.youtube.com/watch?v=8guwdKDuK7Y
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a1820095cd934662978f9e2eecc33b29

