
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma BART Sp. z o.o., odnosi sukcesy na rynku przemysłowym w branży wentylacji, odpylania i klimatyzacji. Oferuje 
kompleksową obsługę inwestycji przemysłowych dla liderów rynkowych wielu sektorów w dziedzinie oczyszczania powietrza w 
procesach produkcyjnych, ochrony stanowisk pracy, bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Zakres usług obejmuje: projektowanie, 
doradztwo, dobór technologii i urządzeń, wykonanie elementów, montaż instalacji i ich serwis. 
  

W związku z pozyskaniem nowych projektów poszukuje kandydatów, pragnących dołączyć do zespołu cenionych na rynku 
specjalistów BART Sp. z o.o. na stanowisku: 
 

 

INŻYNIER ROBÓT Miejsce pracy: Biuro Techniczno-Handlowe Bart Sp. z o.o. w Gdańsku 

 
 

 

Twój zakres obowiązków: 
• Przygotowanie i bieżąca koordynacja prac montażowych 

• Nadzór nad ekipami montażowymi 

• Weryfikacja czasu pracy montażystów 

• Współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie realizacji zadań montażowych 

• Przygotowanie raportów dla przełożonego w zakresie realizacji realizowanych prac 

• Nadzorowanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej prac montażowych 

Nasze wymagania: 
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (wentylacja, odpylanie, instalacje sanitarne), 

• Znajomość obsługi AutoCad, pakietu MS Office, 

• Co najmniej 2-letnie doświadczenie w nadzorowaniu robót, 

• Samodzielność, kreatywność i operatywność w działaniu, 

• Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista, 

• Dokładność, sumienność, odpowiedzialność, 

• Umiejętność logicznego (analitycznego) rozumowania i wyciągania wniosków, 

• Gotowość do częstych wyjazdów, 

• Posiadanie prawa jazdy kat. B. 

Mile widziane: 

• Znajomość języka angielskiego, 

• Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji 
sanitarnych. 

 
To oferujemy:  
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 

• Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, 

• Pracę w młodym dynamicznym zespole, 

• Możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia w stale rozwijającej się organizacji, 

• Narzędzia pracy umożliwiające realizacje zadań. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji w postaci CV wraz z obowiązującymi klauzulami na adres: 
bart@bart-vent.pl. (w tytule wiadomości: Inżynier Robót Bart Gdańsk) 

 

BART Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe w Gdańsku 
ul. Jabłoniowa 20, 80-175 Gdańsk 

+48 58 533 44 25, e-mail: gdansk@bart-vent.pl 
 

www.BART-VENT.pl 
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