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 jesteś osobą, która ma wykształcenie techniczne, posiadasz tytuł inżyniera i kontynuujesz naukę,
znasz prawo budowlane, sprawnie obsługujesz program AUTOCAD, posiadasz doświadczenie w
przygotowywaniu projektów budowlanych i wykonawczych, a ponadto odpowiedzialnie, samodzielnie
i terminowo realizujesz powierzone zadania, to nasza oferta pracy jest właśnie dla CIEBIE!
Obecnie poszukujemy dwóch osób na stanowisko:

PROJEKTANT BRANŻY SANITARNEJ
Miejsce pracy: Warszawa/ Mokotów, Ul. Gotarda 9

Jakie zadania czekają na Ciebie?
• Przygotowanie całości projektów budowlanych oraz wykonawczych elektrociepłowni na biogaz w
oparciu o decyzję środowiskową, warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
• Przygotowywanie koncepcji uzbrojenia terenu w instalacje sanitarne i sieci technologiczne na
podstawie schematów technologicznych
• Uzgodnienia koncepcji z Głównym Projektantem i Koordynatorem Projektu
• Przygotowywanie obliczeń hydraulicznych dla projektowanych sieci
• Przygotowywanie profili wszystkich sieci uzbrojenia terenu
• Przygotowywanie zestawień materiałowych projektowanych instalacji
• Dobór armatury odcinającej
• Przygotowywanie dokumentacji techniczno-ruchowych
• Koordynacja międzybranżowa i przygotowywanie wytycznych branżowych
• Przygotowanie dokumentacji do wydania zgodnie z terminami przekazanymi przez
Koordynatorów Projektów
• Współpraca z koordynatorami projektów i osobami funkcyjnymi poszczególnych działów oraz
osobami funkcyjnymi na budowie
• Nanoszenie rewizji w dokumentacji w trakcie trwania budowy
• Kontakt z organami administracji publicznej i branżowymi biurami projektowymi
• Koordynacja zadań realizowanych pomiędzy zewnętrznymi jednostkami projektowymi, lokalnymi
władzami publicznymi, wykonawcami prac oraz innymi zainteresowanymi stronami
• Weryfikacja i koordynacja projektów branży budowlanej, sanitarnej, technologicznej
dostarczanych przez podmioty zewnętrzne - zewnętrzne biura projektowe, podwykonawców,
dostawców rozwiązań, urządzeń itp. w zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i założeniami
technologicznymi
Jakie są nasze oczekiwania?
• Uprawnienia projektowe i wykonawcze bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (branża sanitarna lub ciepłownicza)
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Mile widziane doświadczenie w projektach OZE
Znajomość AutoCAD w stopniu średniozaawansowanym, mile widziana znajomość
oprogramowania E-Plan
Znajomość prawa budowlanego pozwalającej na określenie zakresu i formy projektu
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Prawo jazdy kat. B

Jakie korzyści oferujemy?
• Ciekawą, pełną wyzwań pracę w ambitnym zespole
• Wspierającą kulturę pracy
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Możliwość wykupienia karty Multisport
• Dofinansowanie w 80% do pakietu prywatnej opieki medycznej
• Owocowe poniedziałki
• Zatrudnienie w firmie o stabilnej pozycji
• Bardzo ciekawe i rozwojowe projekty
• Przyjazną atmosferę w pracy

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).”

