PM Group jest międzynarodową firmą
projektowo – inżynierską. Od niemal 50 lat
na świecie, a od 25 lat w Polsce świadczymy
usługi wielobranżowego projektowania,
kompleksowego zarządzania i nadzoru nad
realizacją inwestycji oraz usługi doradcze dla
inwestorów
działających
branżach:
farmaceutycznej, produkcji i przetwórstwa żywności, produkcji dóbr konsumenckich,
data
center,
technologii
medycznych,
zaawansowanych
technologii
i
elektromobilności.
Globalnie zatrudniamy 3500 osób, w Polsce nasz zespół liczy 400 osób, w biurach we
Wrocławiu i Warszawie oraz na budowach na terenie kraju.
Zespół PM Group stanowią wysokiej klasy inżynierowie projektanci, kosztorysanci,
kierownicy projektów, kadra nadzoru na budowach i inni specjaliści w swoich
dziedzinach, którzy, na co dzień prowadzą złożone wielobranżowe projekty
inwestycyjne o dużej skali.
W związku z rozbudową zespołu zajmującego się zagadnieniami Design Safety,
szukamy osoby na stanowisko:
Asystent Inżyniera ds. bezpieczeństwa projektów
Lokalizacja: Wrocław.
Zadania:






Uczestniczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej związanej z
bezpieczeństwem (BHP i ochroną przeciwpożarową).
Uczestniczenie w przeglądach bezpieczeństwa projektów.
Udział w ocenach ryzyka projektowego.
Opracowanie zleconych raportów, procedur i dokumentów w zakresie BHP i
PPOŻ oraz pokrewnym.
Tworzenie graficznej dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa na potrzeby
realizowanych projektów i inwestycji.

Wymagania:










Tytuł Inżyniera w dziedzinie BHP, inżynieria środowiska, pożarnictwa, chemii,
nauk ścisłych lub równoważny.
Znajomość AutoCada.
Podstawowa znajomość polskich przepisów z zakresu BHP i PPOŻ.
Uprawnienia inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej i inspektora ds. BHP
będą dodatkowym atutem.
Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2/C1
Dyspozycyjność w wymiarze pełnego etatu.
Umiejętność planowania i efektywnego organizowania zadań własnych
pozwalające na pracę w dynamicznym środowisku.
Umiejętność rozwiązywania problemów i proaktywne podejście do
powierzonych zadań.
Dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne pozwalające na efektywną
komunikację i pracę w zespołach projektowych.

Oferujemy















Udział w 2 letnim programie szkoleniowym NEXT realizowanym równolegle do
pełnoetatowego
zatrudnienia.
Szczegóły:
https://www.pmgroupglobal.com/careers/graduates-and-interns/
Praca przy ciekawych, złożonych projektach obiektów przemysłowych,
możliwość zdobywania doświadczenia w wielobranżowych zespołach
złożonych z ekspertów w swoich dziedzinach.
Rynkowe wynagrodzenie oraz pakiet benefitów pozapłacowych takich jak:
Współfinansowanie karty sportowej.
Elastyczne godziny pracy
Możliwość częściowej pracy zdalnej,
Lekcje języków obcych.
Szkolenia z zakresu BIM
Prywatna opieka medyczna,
Ubezpieczenie na życie
Program nabywania udziałów firmy
Pracowniczy Program Emerytalny
Program poleceń pracowników
Program wsparcia pracowników

Prosimy o przesłanie CV w j. angielskim.
https://careers.pmgroup-global.com/graduates/jobs/5203?lang=en-us

APLIKUJ

