Във връзка със реализирането на проект в района на град Ботевград, търсим да назначим
професионалисти с доказани качества и мотивация на позиция:
СПЕЦИАЛИСТ ПТО
Основни отговорности:
 Подробно проучва и познава ПСД, техническата спецификация за изпълнение на работите,
работните калкулации на база ПСД, 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.
 Контактува активно с представители на Възложителя относно отчитане и актуване на
строителството.
 Познава документирането, периодичността и начина на отчитане на строителството.
 Следи измененията в проектно-сметната документация.
 Идентифицира допълнителни видове СМР и съобщава за тях на прекия ръководител
 Следи за пропуски в ПСД и при констатации на такива сигнализира своевременно.
 Познава работните анализи и бюджета на обекта, актуализира приходи и разходи и следи за
напредъка в работата.
 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:
 Висше образование в сферата на строителството.
 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 Ви 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, подгответе кратка професионална автобиография и копия
на квалификациите, които притежавате. Документи могат да се подават в срок до 20.12.2021 г., по
един от следните начини:
оn line – кандидатствайки директно по обявата в сайта jobs.bg с бутон Кандидатствай,
на адрес: град София 112, жк. Лагера, ул. Мокренски проход №31,
или на тел. 02 904 75 23 от 9.00 до 17.00 часа.
Ще осъществим контакт само с одобрени кандидати.
Всички кандидатури ще бъдат разгледани с внимание и спазване принципите на конфиденциалност.
Данните, които предоставяте ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор.

