INGINER PROIECTANT PENTRU STRUCTURI

Ce căutăm?











Absolvent al Universitatii Tehnice De Constructii / Facultatii De Constructii specializarea
Constructii Civile, Industriale & Agricole
Inginer Proiectant Structuri cu experiența minima de 2 ani
Utilizator Nemetschek Allplan si/sau Autocad
Cunoștințe de limba engleză;
Cunoștințe în domeniul proiectării și consultanței, gândire analitică orientată către nevoile
beneficiarului;
Cunoașterea legislației naționale și europene în materie de proiectare și construcții sau
disponibilitate de a învăța normativele în vigoare;
Abilități de comunicare și relaționare;
Capacitatea de a lucra în echipe mixte de specialiști și de a urmări implementarea proiectului;
Constituie avantaj deținerea permisului de conducere categoria B.

Job description:

- Elaborarea proiectului conform solicitării beneficiarului și în conformitate cu caietele de sarcini,
după caz, sub coordonarea șefului de proiect;
- Stabilirea soluției constructive;
- Elaborarea pieselor desenate la fazele de proiectare DTAC, PT, DE respectiv Post-Execuție;
- Elaborarea pieselor scrise la fazele de proiectare DTAC, PT, DE, respectiv Post-Execuție;
- Prezentarea documentației (parte scrisă & desen) verificatorilor de proiecte, respectiv susținerea
acesteia din punct de vedere tehnic;
- Colaborarea permanentă cu specialiștii verificatori și cu experții desemnați de către beneficiar /
antreprenor general pentru verificarea lucrărilor de proiectare conform legislației în vigoare;
- Participarea la ședințele de consultanță și coordonare la solicitarea beneficiarului / antreprenorului
general;
- Asigurarea asistenței tehnice pe perioada execuției lucrărilor;
- Verificarea modului în care executantul realizează lucrările conform programului de faze sau la
solicitarea beneficiarului / antreprenorului general.

Ce oferim?
Salariu motivant;
Bonusuri în funcție de performanță și implicare;
Stabilitatea locului de muncă;
Posibilitatea de lucru remote / work from home sau la sediul nostru din municipiul Focșani (vom
analiza după caz inclusiv posibilitatea de a susține o parte din cheltuielile de chirie în cazul stabilirii
în Focșani);
Mediu de lucru prietenos și multicultural;
Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă de profesioniști experimentați: arhitecți, ingineri CFDP,
ingineri construcții civile;
Implicarea in proiecte relevante pentru CV-ul propriu.

Cine suntem?

Alma Consulting este o companie de proiectare, consultanță și arhitectură cu o experiență de 30 de
ani pe piața din România. Oferim servicii integrate de proiectare generală în domeniul construcțiilor
civile, edilitare, industriale, agricole, etc. Avem un portofoliu bogat de clienți atât din zona publică,
cât și din cea privată și am realizat numeroase proiecte de anvergură la nivel local, regional și
național.

