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Grupa Kapitałowa HORTICO SA jest podmiotem z ponad 27- letnią historią gospodarczą, zatrudniamy ok. 250 
osób. Poprzez sieć własnych hurtowni zajmujemy się zaopatrzeniem w artykuły ogrodnicze profesjonalnych 
producentów, centrów ogrodniczych, sklepów ogrodniczych, sieci handlowych. Współpracujemy z dostawcami z 
całej Europy. Posiadamy odbiorców zarówno w kraju jak i za granicą m.in. w Rosji, na Ukrainie, w Rumuni, na 
Łotwie i Białorusi. Prowadzimy 4 własne centra ogrodnicze, jesteśmy właścicielem firmy nasiennej PNOS w 
Ożarowie Mazowieckim. Wdrażamy nowe technologie upraw ogrodniczych. Jesteśmy jednym z wiodących 
przedsiębiorstw w branży ogrodniczej oraz jedynym notowanym na Rynku NewConnect Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie.  
 
Więcej informacji o naszej Spółce można znaleźć na stronie internetowej www.hortico.pl. 
 
W związku z intensywnym rozwojem firmy poszukujemy do naszego zespołu osób na stanowisko: 

 
INŻYNIER BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT 

w dziale Generalnego Wykonawstwa 
terenów zieleni i infrastruktury drogowej 

 
 Miejsce pracy: Ścinawa, Wrocław (woj. dolnośląskie) 

 

Opis stanowiska 

 praca przy przygotowaniu przedmiarów dla realizowanych przez spółkę kontraktów, 

 analiza dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, 

 przygotowywanie dokumentacji odbiorowej oraz innych dokumentów obiegowych niezbędnych w trakcie 
realizacji robót budowlanych, 

 tworzenie obmiarów, zbieranie ofert, udział w spotkaniach z podwykonawcami, 

 tworzenie harmonogramów realizacji robót oraz bieżąca kontrola wykonanych prac, 

 tworzenie harmonogramów dostaw materiałów oraz sprzętu na budowę oraz dalsza ich weryfikacja w 
zakresie terminowości, ilości i jakości, 

 prowadzenie rozliczeń ilości robót wykonanych, 

 współpraca przy przygotowywaniu ofert, kosztorysów i kalkulacji, 

 archiwizacja dokumentów i dokumentacji budowy, 

 nadzór i koordynacja prac firm podwykonawczych oraz podległych pracowników, 

 ścisła współpraca z kierownikiem budowy i dyrektorem kontraktu, 

 przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

Wymagania 

 wykształcenie wyższe techniczne ( lub student ostatniego roku), 

 obsługa komputera, pakietu Ms Office, 

 umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów oraz bardzo dobrej organizacji pracy, 

 odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność,  

 znajomość programów typu CAD, NORMA PRO, 

 umiejętność zarządzania zespołem i delegowanie zadań. 

Oferujemy: 

 atrakcyjne warunki zatrudnienia, 

 udział w realizacji ciekawej inwestycji w Ścinawie (woj. dolnośląskie), 

 przyjazną atmosferę pracy, 

 możliwość rozwoju zawodowego. 
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Proces rekrutacji: 

 wybrane osoby są zapraszane na rozmowy z przyszłym przełożonym, 

 wybór najlepszego kandydata zostaje dokonany w oparciu o kompleksową ocenę wyników rozmowy  oraz aplikacji 

kandydata, 

 każdy kandydat, który zostanie zaproszony na rozmowy otrzyma informację zwrotną z ostateczną decyzją (również 

osoby, którym nie zostanie przedstawiona oferta zatrudnienia), 

 

Prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres: 
 

rekrutacja_inzynierbudowy@hortico.pl 

 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla 

potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.)” 
 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
 

 


