TRAKT sp. z o.o. sp. k.

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9A
tel. +48 32 228 12 70, fax +48 32 220 70 04
e-mail: trakt@trakt.eu, www.trakt.eu

Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT Sp. z o.o. sp. k. świadczy usługi
projektowania i nadzoru budowlanego w zakresie obiektów komunikacyjnych.

Obecnie do siedziby w Katowicach poszukujemy osoby na stanowisko:

ASYSTENT PROJEKTANTA/ PROJEKTANT
BRANŻY TELEKOMUNIKACYJNEJ
(nr ref. 2022_04 ZTEL)

Zakres obowiązków:
 Udział w projektowaniu budowy lub przebudowy obiektów komunikacyjnych
Wymagania:
 doświadczenie w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych,
 ukończone studia wyższe kierunkowe,
 uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej
konieczne na stanowisko Projektanta,
 znajomość oprogramowania AutoCAD, BIMestiMate, pakiet MS Office, Libre Office,
 praktyczna znajomość przepisów i norm telekomunikacyjnych,
 praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego,
 samodzielność, sumienność i odpowiedzialność,
 umiejętność pracy w zespole.
OFERUJEMY:
 umowę o pracę,
 stałe wynagrodzenie + premia uznaniowa,
 możliwość rozpoczęcia pracy w godz. 07:00-09:00 od pon. do pt,
 wsparcie ze strony doświadczonych pracowników,
 przyjazną atmosferę w pracy,
 komfortowe warunki pracy oraz stosowanie najnowszych technologii w projektowaniu,
 możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na grupowego, opieki medycznej
Medicover oraz pozyskania karty sportowej.

Aplikacje zawierające CV i list motywacyjny prosimy przesłać na adres:
rekrutacja@trakt.pl w tytule podając numer referencyjny lub za pośrednictwem strony
www.trakt.pl
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Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97
o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 Poz. 883)".

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ODPOWIEDZI TYLKO WYBRANYM KANDYDATOM.
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