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Budujemy innowacyjnie, bezpiecznie
i odpowiedzialnie. Zgodnie z zasadami 
zrównoważonego rozwoju promujemy podejście, 
w którym najważniejszy jest człowiek.
Jako innowacyjny partner i ekspert dla klienta 

aktywnie rozwijamy rynek budownictwa w Polsce, 
wprowadzając nowe technologie i światowe 
rozwiązania. 

• planowaniem, kierowaniem i 
nadzorowaniem wykonania robót 
elektroenergetycznych oraz 
teletechnicznych 

• nadzorem i koordynacją prac 
podwykonawców 

• współtworzeniem harmonogramu prac 
na budowie i kontrolą terminowości 
wykonywanych prac

• weryfikacją dokumentacji projektowej 
• wyszukiwaniem i wprowadzaniem zmian 

technologicznych 
• opracowywaniem dokumentacji 

powykonawczej
• nadzorem nad przestrzeganiem zasad 

BHP

• masz wykształcenie wyższe profilowe

• posiadasz uprawnienia budowlane bez 
ograniczeń do kierowania robotami w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

• uprawnienia w zakresie 
telekomunikacyjnym mile widziane

• masz min. 3-letnie doświadczenie 
zawodowe przy realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych

• znasz MS Office, AutoCad, MS Project

• masz prawo jazdy w kat. B

• znajomość jęz. angielskiego będzie 
dodatkowym atutem

Kandydacie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Skanska S.A. w Warszawie, z która możesz kontaktować się pod adresem do korespondencji: ul. Zajączka 9, 01-518 Warszawa oraz adresem mailowym: 
odo@skanska.pl.

www.skanska.pl/praca

Twoje dane osobowe, o których podanie prosimy Cię w treści ogłoszenia, będą przetwarzane wyłącznie w celach weryfikacyjnych niezbędnych do wyłonienia kandydata do zawarcia umowy. Jeżeli zdecydujesz się 
przekazać nam dodatkowe informacje o sobie, dane te będą przetwarzane na podstawie odrębnej, wyrażonej przez Ciebie zgody, która powinna brzmieć następująco: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Skanska S.A." Jeżeli zapomnisz jej wyrazić w swoim CV lub liście motywacyjnym, poprosimy Cię o jej uzupełnienie na rozmowie kwalifikacyjnej lub o 
dostarczenie nowych dokumentów aplikacyjnych niezawierających dodatkowych informacji. Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji:

1. na niniejsze stanowisko, lecz nie dłużej niż przez trzy miesiące po wyborze pierwszego kandydata, na wypadek, gdybyśmy musieli powtórzyć rekrutację;
2. na inne, podobne stanowiska w Skanska przez okres 1 roku, jeżeli wyrazisz nam zgodę na umieszczenie Twoich danych w naszej bazie kandydatów do pracy: " Chcę, aby Skanska S.A. umieściła moje zgłoszenie 

w bazie kandydatów do pracy w Skanska S.A. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV dla celów przyszłych rekrutacji w Skanska S.A. „
3. W związku z procesem rekrutacyjnym Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione do innych jednostek biznesowych tj.: Skanska a.s. z siedzibą w Pradze, Skanska SK a.s. z siedzibą w Bratysławie, Skanska 

Romania z siedzibą w Bukareszcie.

W dalszym etapie rekrutacji możesz zostać poproszony o przedstawienie swojego portfolio, wykonanie testów/kazusów merytorycznych, przekazanie próbki Twojej pracy, wykonanie testów językowych oraz o 
uczestnictwo w diagnozie potencjału menadżerskiego.

W każdej chwili możesz cofnąć wyrażone zgody, wysyłając e-mail na adres: odo@skanska.pl. Masz również prawo do dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz przeniesienia. Pełną 
informację o wszystkich przysługujących Ci prawach uzyskasz <tutaj>.
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