SPIE Elbud Gdańsk S.A. należy do jednej z największych firm w Polsce świadczących usługi w
zakresie infrastruktury elektroenergetycznej dla przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją i
przesyłem energii elektrycznej.
Należymy do Grupy SPIE SAG - jednego z wiodących europejskich dostawców usług i systemów
w zakresie energetyki, sieci gazowych i wodnych oraz instalacji do wytwarzania, dostarczania i
użytkowania energii elektrycznej, wody i gazu.
W związku z rozwojem firmy poszukujemy kandydata na stanowisko:

Asystent Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana)
Miejsce pracy: Gdańsk
Zakres obowiązków:
 projektowanie konstrukcji stalowych linii elektroenergetycznych WN, NN oraz na stacjach
GPZ;
 projektowanie konstrukcji żelbetowych;
 sporządzanie dokumentacji projektowej na każdym etapie projektu (koncepcje, projekty
budowlane, projekty wykonawcze) we współpracy z projektantem;
 współpraca z zespołem projektowym;
 współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych projektów.
Wymagania:











wykształcenie wyższe techniczne (kierunek budownictwo);
doświadczenie przy projektowaniu konstrukcji stalowych;
znajomość oprogramowania: AutoCAD, Robot;
znajomość oprogramowania: Advanced Steel, RM-Win będzie dodatkowym atutem;
znajomość oprogramowania Microsoft Office;
umiejętność programowania w VBA będzie dodatkowym atutem;
umiejętność pacy w zespole;
samodzielność, odpowiedzialność, dokładność;
znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;
prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:
 ciekawą pracę w dużej i stabilnej firmie;
 możliwość dalszego podnoszenia kwalifikacji niezbędnych do uzyskania uprawnień
budowlanych;
 stabilne warunki zatrudnienia i niezbędne narzędzia pracy;
 pakiet socjalny (karta sportowa, bilety do kina/teatru, świadczenie urlopowe oraz
dofinansowanie do kolonii dla dzieci);
 prywatną opiekę medyczną;
 dobrą lokalizację biura (parking).
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@sagpolska.pl
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
osoby, której dane dotyczą z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich
niepodanie uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowego procesu rekrutacyjnego.
Administratorem danych osobowych jest SPIE Elbud Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej, 80-557 Gdańsk. Kontakt z
inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: elbud.rodo@sagpolska.pl.
Odbiorcami danych będą osoby prowadzące proces rekrutacji w Spółce. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 6
miesięcy od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko pracy.
Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może być wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Każdy może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że administrator danych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.
Administrator danych osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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