Polska Grupa Biogazowa to lider polskiego rynku w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni
rolniczych. Wytwarzamy, dystrybuujemy i sprzedajemy zieloną energię elektryczną i ciepło. Przyszłość
firmy wiąże się z dynamicznym rozwojem sektora biogazu w Polsce i na świecie, dlatego w
perspektywie najbliższych 2 lat planujemy budowę kolejnych 19 nowych biogazowni oraz rozwój
rozproszonej energetyki zarówno w kraju, jak i za granicą. W skład Polskiej Grupy Biogazowej wchodzi
kilkanaście spółek m.in. PGB Inwestycje, PGB Innowacje, PGB Dystrybucja oraz PGB Serwis. Więcej
informacji na temat profilu działalności Grupy PGB znajduje się na stronie
www.polskagrupabiogazowa.pl
Jeśli posiadasz wykształcenie techniczne, doświadczenie w nadzorze robót budowlanych w
szczególności obiektów przemysłowych, doskonale znasz przepisy z zakresu prawa budowlanego,
energetycznego i BHP, a do tego jesteś osobą energiczną, samodzielną i wielozadaniową, to nasza
oferta pracy jest właśnie dla CIEBIE!
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

KOORDYNATOR DS. REALIZACJI INWESTYCJI
Miejsce pracy: woj. podkarpackie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
Jakie zadania czekają na Ciebie?
• Terminowe zrealizowanie powierzonego projektu budowy nowych biogazowni rolniczych
zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, budżetem i projektem
wykonawczym.
• Monitorowanie realizacji umów zawartych z Głównym Wykonawcą, nadzorowanie
wykonywanych prac budowlanych oraz kontrola przestrzegania przez Wykonawcę procesów
technologicznych,
• Udział w częściowych, zanikowych i końcowych odbiorach robót,
• Koordynowanie prac i współpraca z branżowymi Inspektorami Nadzoru,
• Opisywanie zgłoszonych do odbioru prac i ich akceptowanie,
• Bliska współpraca i prowadzenie wymaganej korespondencji z Koordynatorem Projektu i
Głównym Projektantem w Dziale Realizacji Inwestycji oraz kierownikami innych działów w
zależności od potrzeb, Inspektorami Nadzoru, Kierownikami Budów, instytucjami i urzędami,
• Udział w naradach budowy,
• Raportowanie postępów prac na budowie do Zarządu i Kierownika Biura Realizacji Inwestycji,
• Weryfikacja i opiniowanie tygodniowych raportów przygotowanych przez Głównego
Wykonawcę w zakresie czasowym, rzeczowym i finansowym,
• Udział w rozruchu i przygotowanie inwestycji do odbioru do użytkowania,
• Sporządzanie i obsługa ryzyk w procesie realizacji budowy.
Jakie są nasze oczekiwania?
• wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki - budownictwo, energetyka, mechanika),
• minimum 3 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
• bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, energetycznego i BHP,
• bardzo dobra znajomość rynku budowlanego i energetycznego pod kątem realizacji projektów
budowlanych,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, MS Projekt,
• dyspozycyjność i gotowość do częstych wyjazdów służbowych na terenie kraju,
• odpowiedzialność i samodzielność,

•
•
•

rzetelność i skrupulatność,
otwartość, dynamizm i zaangażowanie w działanie,
czynne prawo jazdy kat. B.

Jakie korzyści oferujemy?
• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w ambitnym zespole
• Wspierającą kulturę pracy
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Dofinansowanie w 80% do pakietu prywatnej opieki medycznej
• Możliwość wykupienia karty Multisport

APLIKUJ
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
MCX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).”

