PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. jest istniejącym od 1948 r. wiodącym biurem
projektowym oraz twórcą wielu projektów w kraju i zagranicą. Biuro specjalizuje się między innymi w
projektowaniu obiektów morskich (w tym portów, stoczni, nabrzeży, falochronów itp.), obiektów
przemysłowych (w tym budynków wielofunkcyjnych, składów i magazynów, budynków administracyjnosocjalnych itp.) czy obiektów wojskowych (w tym strzelnice, hangary, platformy do mycia pojazdów, stacje
paliw, strefy składowania amunicji). Ponadto od 2015 roku biuro jest częścią grupy technologicznej ASE.

W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Projektant branży konstrukcyjnej
Miejsce pracy: Gdańsk
Opis stanowiska pracy:
Obowiązki:
- Opracowywanie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych oraz
powykonawczych wraz z niezbędnymi obliczeniami i uzgodnieniami.
- Prowadzenie uzgodnień technicznych z zamawiającymi i wykonawcami.
- Dbałość o zapewnienie zgodności projektów z aktualnymi normami, specyfikacjami
i wymaganiami kontraktowymi.
- Kontakt z inwestorem, wykonawcą robót i inspektorami nadzoru.
- Pobyty na budowie, pełnienie nadzorów autorskich.
- Reprezentowanie i dbanie o interesy firmy.
Wymagania:
- Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo specjalność: konstrukcje budowlane
i inżynierskie.
- Uprawnienia projektowe do projektowania bez ograniczeń.
- Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego projektanta w branży
konstrukcyjnej.
- Dobra znajomość oprogramowania AutoCAD i Autodesk Robot Structural.
- Mile widziana znajomość oprogramowania Rm-win oraz oprogramowania do projektowania
3D (Revit i Bocad lub Advance Steel bądź inne podobne).
- Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
- Prawo jazdy kat. B.
- Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność i samodzielność, rzetelność i terminowość
w realizacji powierzonych zadań.
Oferujemy:
- Praca przy interesujących projektach realizowanych zarówno w kraju jak i zagranicą.
- Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
- Atrakcyjne warunki wynagrodzenia adekwatne do posiadanych kompetencji i doświadczenia.
- System premiowy uzależniony od realizacji celów.
- Możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji i kreowania własnej ścieżki kariery poprzez
szkolenia zawodowe oraz współpracę z doświadczonymi specjalistami.
- Szeroki pakiet socjalny m.in. prywatna opieka medyczna.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o wysyłanie aplikacji na adres mailowy: rekrutacja@projmors.pl,
w tytule należy podać branżę i nazwę stanowiska.

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. 2002.101.926. z późn. zm.) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zm.)”

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

