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Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT Sp. z o.o. sp. k. świadczy usługi projektowania i nadzoru

budowlanego w zakresie obiektów komunikacyjnych.  Nasz sukces zawdzięczamy głównie zaangażowaniu, motywacji

i kwalifikacjom naszych pracowników, czego rezultatem są sukcesy i prestiżowe nagrody. Z tego powodu przywiązujemy

ogromną wagę do rozwoju zawodowego wszystkich osób zatrudnionych w naszym biurze.

GEOLOG

MIEJSCE PRACY: KATOWICE
(nr ref.  ZGeol 2020-01)

Zakres obowiązków:
 opracowywanie dokumentacji geologicznej niezbędnej do projektowania przy budowie 

lub przebudowie obiektów komunikacyjnych,
 udział w badaniach tomografii elektrooporowej gruntów.

Wymagania:  
 ukończone studia wyższe kierunkowe,
 uprawnienia geologiczne w kategorii V i/lub VII i/lub XI/XII/XIII,
 umiejętność obsługi komputera (Ms Office, AutoCAD),
 umiejętność pracy zespołowej,
 dokładność, samodzielność, systematyczność, odpowiedzialność.

Mile widziane:
 znajomość obsługi systemu tomografii elektrooporowej ARES II

Oferujemy:
 umowę o pracę,
 atrakcyjne wynagrodzenie oraz premie motywacyjne uzależnione od wyników pracy,
 pracę w renomowanej firmie gwarantującej stabilność zatrudniania,
 udział w ambitnych zadaniach projektowych dających szerokie możliwości rozwoju zawodowego,
 szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne podnoszące kwalifikację pracownika,
 komfortowe warunki pracy oraz stosowanie najnowszych technologii,
 pozapłacowe dodatki tj. świeże owoce, kawa, herbata,
 możliwość skorzystania z pakietu benefitów tj. karta multisport, prywatna opieka medyczna, kursy

językowe na preferencyjnych warunkach,
 cykliczne imprezy integracyjne ogólnofirmowe oraz zespołowe.

Aplikacje prosimy przesłać na adres rekrutacja@trakt.pl 

w tytule podając numer referencyjny lub za pośrednictwem strony www.trakt.  eu  

Na aplikacji prosimy dopisanie klauzuli dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

zgodnie ze wzorem znajdującym się na naszej stronie internetowej: www.trakt.eu/praca.
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