W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

INŻYNIER KONSTRUKTOR
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- Projektowanie budynków w konstrukcji stalowej, żelbetowej, drewnianej (szkielet drewniany, konstrukcje
panelowe).
- Realizacja projektów konstrukcyjnych (ofertowych, koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych).
- Sporządzanie dokumentacji wykonawczej oraz innej niezbędnej dokumentacji techniczno-budowlanej.
- Ścisła współpraca z działem realizacji projektów i produkcji.
- Obsługa stosownego oprogramowania niezbędnego do wykonywania powierzonych zadań.
- Weryfikacja projektów konstrukcyjnych.
- Adaptacja projektów budowlanych do wskazanych technologii (głównie szkielet drewniany i panele FH).
- Kreowanie nowych i optymalizacja istniejących rozwiązań w zakresie pełnionych zadań.
- Uczestnictwo w rozwiązywaniu zagadnień technicznych na każdym etapie realizacji projektów.
- Przygotowywanie kalkulacji szacunkowych i wycen dla projektowanych budynków.
- Współpraca z innymi działami w firmie.
WYMAGAMY:
- doświadczenia w pracy na stanowisku konstruktora, z naciskiem na konstrukcje paneli SIP lub pokrewnych
paneli w technologii szkieletu drewnianego
- wykształcenia wyższego budowlanego lub z zakresu konstrukcji (mile widziane budownictwo, inżynieria
lądowa)
- samodzielności w podejmowaniu decyzji
- prawa jazdy kat. B
- znajomość oprogramowania AutoCad lub pokrewnego oraz MsOffice
- biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie

OFERUJEMY:
- stabilne zatrudnienie na podstawie pełnoetatowej umowy o pracę,
- praca od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
- pracę w prężnie rozwijającej się firmie o rodzinnych tradycjach,
- możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności od profesjonalistów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres:
rekrutacja@sordrew.pl
Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji
prowadzonych przez SOR-DREW S.A. (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)
oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO))”.
Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia
danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Twoich danych.

