
 

 

 

Firma KLIWE Sp. z o.o. 

 

KIEROWNIKA ROBÓT / INŻYNIERA ROBÓT 

Rozwijamy się i potrzebujemy osób, które razem z nami będą współtworzyły nasz sukces. Aktualnie 
poszukujemy Kierownika Robót /Inżyniera Budowy, który sprawnie i poprawnie będzie kierował 
pracami prowadzonymi dla naszych klientów. Poszukujemy osób aktywnych, komunikatywnych i z 
inicjatywą, które wniosą do naszego zespołu nową wartość. 

 

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ BĘDZIE NALEŻAŁO: 

- nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją robót instalacyjnych w zgodzie z wymaganiami 

kontraktu, dokumentacją techniczną, harmonogramami oraz normami jakości w stałej współpracy z 

Klientem 

- nadzór nad pracą podwykonawców i wewnętrznych zespołów montażowych 

- analiza i optymalizacja projektów przetargowych, budowlanych, wykonawczych, 

- rozliczanie robót instalacyjnych z klientem i podwykonawcami.  

 

OCZEKUJEMY: 

- minimum dwuletniego praktycznego doświadczenia na podobnym stanowisku w zakresie 
prowadzenia prac instalacyjnych 

- wykształcenia wyższego technicznego o specjalności ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja lub 
pokrewne 

- mile widziane będą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacyjnych i gazowych 

- inicjatywy, samodzielności i doskonałej organizacji pracy nastawionej na skuteczność 

- znajomość języka angielskiego będzie mile widziana 

- umiejętności obsługi oprogramowania AutoCAD, 

- prawo jazdy kat. B. 

 

OFERUJEMY: 

- stabilne zatrudnienie i system wynagradzania adekwatny do efektów pracy 



- niezbędne narzędzia pracy 

- elastyczne warunki pracy 

 

Zapraszamy! 

Wyślij CV na adres k.rutkowska@kliwe.pl w tytule maila wpisując „KR KLIWE” 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 
ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez KLIWE Sp. z o. o. z 
siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych 
osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 
Informujemy, że Administratorem danych jest KLIWE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Opłotek 40a. 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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