
Inżynier budowy 

IASE Sp. z o. o. 

Zakres obowiązków: 

 przygotowanie i organizacja budowy z branży automatyki/sterowania, w tym 

bieżąca współpraca z Klientem, 

 zamawianie materiałów i usług we współpracy z działem zamówień 

 optymalizacja procesu realizacji budowy, 

 opracowanie harmonogramów, 

 kontrola i nadzór nad prawidłową realizacją robót budowlanych 

 nadzorowanie i koordynowanie pracy podwykonawców, 

 kontrola kosztów prowadzonej budowy we współpracy z kierownikiem pro-

jektu, 

 przygotowywanie obmiarów, kalkulacji, kosztorysów powykonawczych, 

 udział w uruchomieniach obiektowych systemów automatyki/sterowania, 

 uczestnictwo w odbiorach budowy. 

Wymagania: 

 wykształcenie wyższe, kierunkowe, preferowane specjalności: automatyka, 

robotyka, mechatronika, 

 preferowane minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

(osoby z mniejszym doświadczeniem lub absolwenci kierunków technicznych 

również są mile widziani), 

 mile widziana znajomość systemów detekcji gazu i sygnalizacji pożaru (GDS, 

FDS) – wymaganie nie obligatoryjne 

 znajomość MS Office oraz programów CAD, 

 znajomość języka angielskiego stopniu komunikatywnym, 

 gotowość do wyjazdów obiektowych (głównie w kraju), 

 prawo jazdy kat. B, 

 uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru, 

 umiejętność analitycznego myślenia, 

 umiejętność pracy zespołowej, 

 umiejętność pracy pod presją czasu, 

 samodzielność i terminowość w realizacji zadań. 



Oferujemy: 

 szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego z dziedziny automatyzacji, 

 atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia, 

 zatrudnienie na umowę o pracę, 

 pracę w firmie z wieloletnią tradycją, wiedzą i doświadczenie, 

 miłą atmosferę, środowisko pracy oparte na zaufaniu i szacunku,  

pracę w ambitnym i zgranym zespole młodych osób, 

 rozwój zawodowy i osobisty, 

 niezbędne narzędzia do pracy (komputer, telefon, itp.) 

 Pakiet benefitów (dofinasowanie do karty sportowej, Pakiet medyczny), 

dodatki w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

(dofinansowanie do wczasów). 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie w aplikacji poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 

 

OBOWIAZEK INFORMACYJNY 

 
Informujemy, ze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO: 

I.    Administratorem danych osobowych (Administrator) jest: Instytut Automatyki Systemów 
Energetycznych Spółka z o.o., 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, w zakresie prowadzonego 
postępowania kwalifikacyjnego. 

II.    Z Administratorem można kontaktować się:  

1)  pod adresem korespondencyjnym Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Spółka z 
o.o., 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1 

2)   pod adresem poczty elektronicznej iod@iase.wroc..pl 

III.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:  

1)  w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata 
wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w 
zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do admiratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z 
art. 4 pkt 11 RODO;  
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2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie 
prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez Administratora, jest dochodzenie lub 
obrona ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

IV.    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym 
postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie zgłoszenia potwierdza zgodę na przetwarzanie 
przestanych danych osobowych. 

Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:  

1)      uprawnione organy publiczne;  

2)      podmioty dostarczające korespondencję;  

3)      podmioty realizujące obsługę systemów informatycznych Administratora;  

4)      podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji. 

V.    Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyłonienia kandydata.  

VI.    Informujemy o przysługującym prawie do:  

1)      dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;  

2)     sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;  

3)      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;  

4)     przenoszenia danych;  

5)      cofnięcia zgód;  

6)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

7)  usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 
RODO. 

 

Zgłaszający ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 

 


