Във връзка с реализирането на проект в района на град Ботевград, търсим да назначим професионалист с
доказани качества и мотивация на позиция:
СПЕЦИАЛИСТ ПТО
Основни отговорности:
• Подробно проучва и познава проектно-сметната документация, техническата спецификация за
изпълнение на работите, работните калкулации на база проектно-сметната документация, офертните
калкулации и договорната документация.
• Подготвя, отчита и актува изпълнени СМР към Възложителя, които проверява съвместно с технически
ръководител.
• Подготвя и окомплектова протоколи по Наредба №3, работейки съвместно с технически ръководители,
геодезисти и представители на строителна лаборатория.
• Следи за пропуски в проектно-сметната документация и при констатации на такива сигнализира
своевременно.
• Проверява и контролира офертни цени по договори и анекси към Възложителя и Подизпълнители за
актуване и отчитане на изпълнени СМР.
• Разработва линейни графици по проекти и следи за напредъка по тях.
• Има готовност за чести пътувания до строителния обект (за кандидати, които не са от Ботевград и
региона).
Основни изисквания:
• Образование в сферата на строителството – висше ще се счита за предимство.
• Професионален опит в сферата на Пътното строителство – минимум 2 години.
• Умения за работа с MS Office, Auto Cad.
• Познаване на нормативната уредба в сферата на строителството.
• Отлични познания за разчитане на строителна и проектна документация.
• Комуникационни и организационни умения.
Ние предлагаме:
• Перспективна и дългосрочна работа на трудов договор в една от най-големите строителни компании в
страната.
• Много добри условия на работа, възможности за личностно и професионално развитие.
• Високи работни стандарти, атрактивно възнаграждение и социални придобивки.
Ако предложението представлява интерес за Вас, подгответе кратка професионална автобиография, копия на
квалификациите, които притежавате. Документите могат да се подадат в срок до: 20.07.2022 г., по един от
следните начини:
на адрес: град София 1612, жк. Лагера, ул. Мокренски проход №31,
или на електронен адрес: careers@geostroy.com,
При необходимост от допълнителна информация можете да се обадите на тел.: 0875 77 00 65

Ще осъществим контакт само с одобрени кандидати. Всички кандидатури ще бъдат разгледани с внимание и
спазване на принципите на конфиденциалност.
Геострой АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от Геострой АД само
с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора
изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на
лични данни на хартиен и на електронен носител на Геострой АД.

