
Realizuj swoje plany. Z nami. 

Projektanta Konstrukcji

Główne obowiązki
• Projektowanie i opracowywanie projektów w zakresie  
   konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji w ramach projektów  
   infrastruktury komunikacyjnej w Polsce i w Niemczech
• Opracowywanie zintegrowanych, zrównoważonych  
   rozwiązań we współpracy z zaangażowanym,  
   wielobranżowym zespołem projektowym
• Sporządzanie obliczeń statycznych
• Kontakt z Klientami i Wykonawcami
• Organizacja i nadzór pracy asystentów

W celu wzmocnienia naszego zespołu do biura w Warszawie poszukujemy 

Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. należy do niemieckiej Grupy Schüßler-Plan, która zatrudniając ponad 1.000  
pracowników w 21 biurach w Niemczech i w Polsce, oraz wykonując wymagające zadania w zakresie projektowania 
i zarządzania w budownictwie, w tym m.in. w zakresie konstrukcji inżynierskich oraz budownictwie infrastrukturalnym należy 
do grupy wiodących biur inżynieryjnych.

Wymagania
• Wykształcenie wyższe techniczne, specjalizacja: konstrukcje  
   budowlano inżynierskie lub mosty i budowle podziemne
• Uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- 
   budowlanej bez ograniczeń
• Minimum dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym   
   stanowisku
• Dobra znajomość AutoCAD oraz programów do obliczeń 
   – Midas, Civil, Robot lub inny
• Dobra znajomość j. niemieckiego i/ lub j. angielskiego
• Znajomość Revit i BIM będzie dodatkowym atutem
• Zaangażowanie i odpowiedzialność za realizowane zadania
• Umiejętność pracy zespołowej, dokładność, sumienność
• Duża samodzielność i inicjatywa w działaniu

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres:  
rekrutacja@schuessler-plan.com z dopiskiem „Projektant Konstrukcji”

Prosimy o dopisanie klauzuli następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie, przez Schuessler-Plan 

Inżynierzy Sp. z o.o. (al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa) dla celów rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych 

w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o. (al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w 

dalszych procesach rekrutacji na potrzeby firmy Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i 

ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w 

art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 5 lat. Dodatkowo, będą mogły być przet-

warzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.“

Oferujemy
• Udział w opracowywaniu ambitnych projektów w zakresie  
   konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji w ramach projektów   
   infrastruktury komunikacyjnej w Polsce i w Niemczech
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Elastyczny czas pracy
• Finansowanie nauki języka niemieckiego
• Prywatną opiekę medyczną
• Dofinansowanie zajęć sportowych
• Dofinansowanie szkoleń i kursów
• Program rekomendacji pracowników
• Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie
• Owocowe środy
• Firmową drużynę sportową


