
Firma Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty zajmuje się budownictwem infrastrukturalnym 
w funkcji generalnego wykonawcy. Jesteśmy przedsiębiorstwem o wieloletniej tradycji – działamy 
nieprzerwanie od 1992 r. Mamy duże doświadczenie w wykonywaniu kompleksowych realizacji 
obiektów budownictwa mostowego, instalacji OZE, sieci energetycznych. Realizujemy i obsługujemy 
parki elektrowni wiatrowych i elektrowni słonecznych. 
 
Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: 
 

PROJEKTANT BRANŻY MOSTOWEJ 
Miejsce pracy: Warszawa (Żerań – ul. Marywilska) 

 
Wybrana przez nas osoba zajmować się będzie: 

 prowadzeniem projektów od etapu koncepcji aż do zakończenia inwestycji w terenie, 
 wykonywaniem obliczeń, rysunków technicznych, opracowań branżowych, 
 koordynacją prac podwykonawców, 
 uzyskiwaniem warunków technicznych, opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, 
 współpracą z podległymi asystentami, 
 bieżącym rozwiązywaniem problemów technicznych na realizowanych inwestycjach. 

 
Od Kandydata oczekujemy: 

 praktycznej wiedzy na temat projektowania obiektów inżynierskich, 
 znajomość norm projektowych PN i EN oraz stosownych rozporządzeń, 
 praktycznej umiejętności posługiwania inżynierskim oprogramowaniem: AutoCAD, Midas Civil, 
 czynnego prawo jazdy kat. B.  

 
Oczekujemy następującego doświadczenia oraz wykształcenia: 

 tytuł magistra inżyniera budownictwa, 
 uprawnienia do projektowania w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, 
 2 letniego doświadczenia w projektowaniu konstrukcji (po zdobyciu uprawnień).  

 
Kandydat powinien charakteryzować się: 

 kreatywnością oraz samodzielnością, 
 umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych, 
 komunikatywnością oraz umiejętnością pracy w grupie, 
 umiejętnością analitycznego myślenia wraz z bardzo dobrą organizacją czasu pracy. 

 
W zamian za rzetelną pracę oferujemy: 

 pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku, 
 atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, 
 pakiet socjalno–szkoleniowy (dofinasowanie do biletów komunikacji miejskiej, zwrot opłat za 

członkostwo w OIIB, dofinansowanie do karty Multisport, wyjazdy integracyjne), 
 możliwość doskonalenia języka angielskiego na kursach zorganizowanych w firmie, 
 przyjazną atmosferę w pracy bez korporacyjnego podejścia do pracownika, 
 komfortowe warunki pracy: brak open space’a, z dala od zgiełku miasta w otoczeniu terenów 

zielonych (Warszawa Annopol), darmowy i strzeżony parking, bliskość stacji PKP/SKM  
i przystanku ZTM. 

  
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami 
 


