
W związku z dynamicznym rozwojem Działu Projektowego, firma NORMBUD poszukuje kandydata na 

stanowisko: 

 

Asystent Projektanta Instalacji Przeciwpożarowych 
Miejsce pracy: Warszawa - Białołęka 

 

Podstawowy zakres obowiązków: 

 Praca w zespole projektowym pod kierunkiem inżyniera prowadzącego; 

 Udział w opracowywaniu dokumentacji projektowej, dokumentacji zakupów urządzeń 
oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę; 

 Tworzenie rysunków 2D przy użyciu oprogramowania CAD; 

 Wykonywanie obliczeń hydraulicznych; 

 Współpraca z innymi branżami w obrębie realizowanego projektu; 

 Udział w spotkaniach projektowych. 

Oczekiwania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne (inżynier środowiska) lub student ostatniego roku studiów; 

 Znajomość oprogramowania typu CAD oraz MS Office; 

 Znajomość języka angielskiego; 

 Nastawienie na podwyższanie swoich kwalifikacji i ciągły rozwój. 

Dodatkowe atuty: 

 Doświadczenia w projektowaniu instalacji przeciwpożarowych, sanitarnych; 

 Znajomość międzynarodowych standardów i norm projektowania; 

 Znajomość oprogramowania 3D Revit; 

 Doświadczenie w tworzeniu zestawień materiałowych; 

 Doświadczenie w pracy na etapie budowy; 

 Prawo jazdy kategorii B; 

 Znajomość terminologii branżowej w języku angielskim. 

Oferujemy: 

 Ciekawą pracę w dynamicznym środowisku, w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej; 

 Dostęp do ciekawej tematyki w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

 Możliwości rozwoju zawodowego przy realizacji skomplikowanych projektów; 

 Przyjazną atmosferę pracy w firmie o otwartej kulturze organizacyjnej, opartej na wspieraniu wymiany wiedzy i 
doświadczeń, jak również umożliwiającej szeroki rozwój zawodowy; 

 Stałe wykorzystywanie w pracy nowoczesnych narzędzi projektowych; 

 Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności; 

 Prywatna opieka medyczna, udział w wydarzeniach firmowych, odpowiednie narzędzia do pracy. 

Prosimy przesyłać CV na adres rekrutacja@normbud.pl 

Kontakt telefoniczny do Działu HR: 602 796 000 

 

 

 

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane stanowisko. 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oświadczamy: 1. Administratorem danych osobowych jest Normbud 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., KRS:0000433098, NIP:9522121339, BDO:0000433098, adres: ul. Cieślewskich 25L, 03-017 Warszawa, tel. 22 7611012, email: biuro@normbud.pl; 
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), celach księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) celach analitycznych (dobór usług 
do potrzeb klienta), marketingowych (oferowanie produktów i usług Normbud) co jest prawnie uzasadnionym interesem Normbud (ar t. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia 
uprawnień wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO); 3. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Normbud (współpracownicy, pomioty świadczące usługi 
doradcze, księgowe, prawne, podwykonawcy, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne); 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 5. Dane osobowe będą 
przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Normbud; 6. Każdy posiada prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7. Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochronny Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi to jednocześnie 
warunek zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania umowy, co skutkować może rozwiązaniem umowy. 

mailto:rekrutacja@normbud.pl

