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APLIKUJ TERAZ

  

MUGLER AG jest w branży telekomunikacyjnej wiodącym dostawcą usług przemysłowych i wykonawcą złożonych sieci komunikacyjnych. Od 1990 roku oferujemy 
naszym klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej (telefonia komórkowa, radiolinia, komunikacja w sektorze publicznym itd.), 
rozwiązania dla sieci stacjonarnych oraz rozwiązania systemowe i w obszarze mobilności. Nasz zakres usług obejmuje cały cykl życia sieci komunikacyjnej – poczynając 
od planowania, budowy, instalacji i uruchomienia a kończąc na kompletnym serwisie (inspekcja, konserwacja, naprawa).

  

 

Inżynier budownictwa / Statyk (m/f/d)

TWOJA PRACA Z PERSPEKTYWAMI

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

	� Wykonywanie weryfikowalnych obliczeń statycznych dla mobilnych systemów radiowych o różnych konstrukcjach
	� Projektowanie konstrukcyjne i obliczenia statyczne dla nowych obiektów oraz w ramach  

 rozbudowy już istniejących
	� Zapewnienie i przestrzeganie obowiązujących reguł i przepisów prawa włącznie z wytycznymi specyficznymi  

 dla danego klienta 
	� Przeprowadzanie inspekcji budowlanych, inwentaryzacji i badań substancji budowlanych mobilnych systemów   

 telekomunikacyjnych bądź budynków przeznaczonych do wykorzystania systemów telefonii komórkowej
	� Prowadzenie nadzoru budowlanego, w szczególności w kontekście powstawiania nowych obiektów stacji  

 telekomunikacyjnych
	� Przygotowanie ekspertyz i koncepcji przebudowy

NASZA OFERTA:

	� Umowa na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin z atrakcyjnym i adekwatnym do wyników pracy  
 wynagrodzeniem 
	� Zróżnicowane projekty w dynamicznej i prężnie rowijającej się branży
	� Gruntowne szkolenia prowadzone przez doświadczonych kolegów
	� Różnorodne możliwości dalszego kształcenia oraz rozwoju kariery
	� Wysokiej jakości sprzęt techniczny oraz środki ochrony osobistej i odzież robocza
	� Pokrycie kosztów egzaminów wysokościowych i szkolenia wspinaczkowego
	� Nowoczesne biuro projektowe z zaangażowanym, otwartym i wykwalifikowanym zespołem
	� Elastyczny czas pracy
	� Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem

PROFIL KANDYDATA:

	� Ukończone studia w dziedzinie inżynierii lądowej i wodnej (specjalność inżynieria budowlana naziemna),   
 inżynierii budowlanej, konstrukcji stalowych oraz konstrukcji drewnianych lub inne równoważne kwalifikacje
	� Pierwsze doświadczenia zawodowe byłyby zalecane
	� Dobra obsługa oprogramowania obliczeniowego
	� Znajomość telefonii radiowej będzie zaletą
	� Zdolność do pracy na wysokościach
	� Rozwinięta orientacja na klienta w połączeniu ze świadomością kosztów
	� Niezawodny i odpowiedzialny sposób działania
	� Prawo jazdy klasy B 
	� Dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie 

Z niecierpliwością czekamy na Państwa aplikację w języku niemieckim bądź angielskim wraz z informacją o oczeki-
waniach płacowych.


