
 

 

W chwili obecnej do Spółki PBI Infrastruktura S.A. zajmującej się remontem, modernizacją i budową dróg, 

poszukujemy kandydatów(-tek) na stanowisko: 

Dyrektor ds. technicznych 

Miejsce pracy: woj. podkarpackie, woj. lubelskie 

Zakres obowiązków: 

• Operacyjne zarządzanie firmą działającą na terenie woj. podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego 

• Inicjowanie, współtworzenie i realizacja strategii biznesowej Spółki zapewniającej jej długotrwały rozwój 

• Odpowiedzialność za optymalizację procesów w ramach organizacji 

• Bieżące monitorowanie kluczowych wskaźników operacyjnych 

• Zapewnienie skutecznej realizacji celów biznesowych oraz rozwój Spółki poprzez realizowane inwestycje 

• Bieżąca analiza finansowa Spółki 

• Udział w negocjacjach 

• Reprezentowanie firmy na zewnątrz 

• Budowanie długotrwałych relacji z kluczowymi klientami 

• Regularna komunikacja i współpraca z Dyrektorami ds. technicznych  

• Raportowanie do Prezesa Zarządu w sposób regularny 

Oczekiwania: 

• Minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży infrastrukturalnej 

• Wykształcenie wyższe – techniczne, specjalizacja: budownictwo drogowe 

• Wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze, w tym doświadczenie w zarządzaniu rozproszonym 

zespołem 

• Umiejętność współpracy z osobami na różnych szczeblach w organizacji 

• Silna orientacja na wynik 

• Umiejętność analizowania parametrów finansowych firmy 

• Prawo jazdy kat. B 

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

• Realny wpływ na dalszy rozwój firmy 

• Dużą swobodę działania w ramach realizowanych zadań 

• Niezbędne narzędzia pracy, w tym samochód służbowy 

• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

• Dofinansowanie do Kart MultiSport 

Zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie aplikacji zawierających CV na adres e-mail: 
praca@grupapbi.eu 

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami. 

Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Grupa PBI Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz i PBI Infrastruktura S.A. dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na 

stanowisko Dyrektor ds. technicznych, w zakresie informacji zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach, które 
przedkładam. Jest mi wiadome, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne; zgodę mogę wycofać w dowolnym 

momencie; wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce 
przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz)”. 
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