
Nexus Nowe Technologie dostarcza nowoczesne systemy techniki budynkowej w zakresie 

instalacji elektrycznych i sanitarnych, systemów bezpieczeństwa oraz automatyki. Jesteśmy 

jednym z wiodących dostawców usług w zakresie instalacji budynkowych na Dolnym Śląsku. 

Szeroki zakres świadczonych usług stanowi ciekawe wyzwanie dla każdego z naszych 

inżynierów, jednocześnie jest gwarancją szerokich możliwości rozwoju i specjalizacji dla 

osób rozpoczynających karierę zawodową i chcących poszerzać swoje kompetencje. 

Zapraszamy do współpracy osoby, które w ramach zespołu Nexus chcą realizować ciekawe 

zadania, poszerzać wiedzę i budować swoją markę na rynku pracy. 

W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz nowymi projektami w Warszawie 

poszukujemy osoby na stanowisko:  

Inżynier Budowy  

Branży sanitarnej 

Miejsce pracy: Warszawa 

Do Twoich zadań należeć będzie: 

 

 przygotowywanie przedmiarów robót, 

 przekazywanie uzgodnień technicznych podwykonawcom i wykonawcom, 

 weryfikacja zgodności wykonanych prac z projektem wykonawczym 

 prowadzenie dystrybucji dokumentacji oraz jej analiza, 

 przygotowywanie zapytań ofertowych, 

 sprawdzanie zgodności zakresu rzeczowo-materiałowego ujętego w dokumentacji z 

zakresem kontraktowym. 

 

Nasze oczekiwania: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe  

 praktyczna znajomość zagadnień technicznych z zakresu prowadzenia robót 

sanitarnych 

 zdolności w zakresie analizy i planowania 

 wysokie kompetencje interpersonalne 

 zorientowanie na wyniki oraz realizowanie określonych celów 

 prawo jazdy kat. B 

 

 

 

Oferujemy: 

 udział przy budowie m.in. obiektów przemysłowych, biurowych, sportowych  

 realizacja ciekawych i zaawansowanych techniczne kontraktów 

 pracę z młodym, dynamicznym zespołem 

 możliwość zdobycia praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych 

 atrakcyjne wynagrodzenie  

 niezbędne narzędzia pracy  
 dodatkowe benefity (karta Multisport, ubezpieczenia grupowe). 



Aplikację ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji prosimy 

przesyłać: na adres sandra.wilczek@nexus-nt.eu  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nexus Nowe Technologie 

S.A. dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r., Dz.U. UE L 119, s. 1 oraz 

ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1000. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 

dla realizacji przyszłych procesów rekrutacji. 

Uprzejmie informujemy, że spotkamy się z wybranymi kandydatami. 
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