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LP.

NAZWA FIRMY

LICZBA
MIEJSC

1.

CAS SP. Z O.O.

2

ul. Pańska 98 lok.7 Warszawa

- chęć zdobycia doświadczenia
- znajomość Ms Office
- dobra organizacja pracy

4

ul. Zasobna 49 lok.9 Warszawa-Wawer

- znajomość AutoCAD, umiejętność pracy w zespole,
sumienność, odpowiedzialność

ul. Hołubcowa 123
Warszawa

- osoby interesujące się budownictwem kubaturowym bądź
mostowo-drogowym

2.

3.

CONE AMG SP. Z O.O.

PORR. S.A.

35 (5x9studentów do
30.08.2022)

MIEJSCE ODBYWANIA
STAŻU

4.

Mosty Gdańsk Sp. z o.o.

2

Ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

5.

Buro Happold Polska Sp. z o.o.

2

Ul. Twarda 18, Warszawa

WYMAGANIA

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, znajomość
języka angielskiego, ewentualnie dodatkowo niemieckiego,
znajomość programów Revit, Robot. Preferowany kierunek
studiów KBI, TK. Interview z kandydatami.

RAMOWY PROGRAM
Praca z opiekunem stażysty (Ekspertem ds. kosztów), który odpowiada za kontrolę kosztów
w projekcie, kontrolę budżetu inwestycji wraz z harmonogramem, wykonywanie raportów
ora planów kosztowych i kosztorysów, analizy na potrzeby przygotowania roszczeń lub
obrony przed roszczeniami oraz opinii prywatnych sporządzanych na potrzeby postępowań
sądowych (realizowane analizy kosztowe to min.: koszt realizacji robót dodatkowych
związanych z wydłużeniem terminu realizacji projektu, kosztu spadku produktywności,
koszt wprowadzenia przyspieszenia).
Praca z opiekunem stażysty (Ekspertem ds. analiz terminowych i kosztów), który
specjalizuje się w analizie zawieranych umów, analizie ryzyka, przygotowywaniu roszczeń
oraz obronie przed roszczeniami oraz doradztwem związanym z rozwiązywaniem sporów
budowlanych oraz postępowaniami przed sądem powszechnym i arbitrażowym
- wprowadzenie zagadnień infrastruktury tramwajowej w zakresie układów
geometrycznych oraz konstrukcji torowisk
- określenie podstaw do założeń zawartości dokumentacji projektowej wraz z przykładami
zrealizowanych zagadnień i na tej podstawie udział w wybranym projekcie
- wsparcie w wydaniu dokumentacji projektowej
- ewentualnie możliwy udział w zebraniach budowy oraz rozwiązywanie problemów w
zespole nadzoru budowlanego
- szkolenie BHP + prezentacja firmy
- analiza dokumentacji przetargowej
- przedmiary robót
- tworzenie harmonogramu robót
- kalkulacja
- kompletowanie dokumentacji formalnej
- analiza dokumentacji technicznej
-optymalizacja rozwiązań projektowych
- sporządzanie dokumentacji formalnej

- zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania biura projektowego
- zapoznanie się z powadzonymi projektami
- asysta przy wykonywaniu prac projektowych – wykonywanie opracowań w zakresie
technicznym, graficznym i opisowym
- wprowadzenie do elementów nadzoru autorskiego
- zapoznanie z zasadami pracy w biurze, urządzeniami biurowymi, zasadami BHP
- współpraca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej, wykonywanie obliczeń
prostych ustrojów konstrukcyjnych
- zapoznanie się z zawartością merytoryczną i formalno-prawną projektów
- wizytacja budów prowadzonych przez biuro
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6.

MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

7.

SAFEGE

8.

8 (staż odbywany jeden
po drugim nie w tym
samym czasie)

- Biuro: Konstruktorska 12 A,
02-673 Warszawa

- mile widziane doświadczenie w oprogramowaniu do
modelowania BIM (Revit/Archicad)

6

ul. Witkiewicza 14
03-305 Warszawa – 2 osoby
ul. Księcia Ziemowita 53,
03-885 Warszawa
Ul. Nilskiego-Łapińskiego29, 18-100 Łapy
Ul Kobaltowa 6, 62-002 Suchy Las

- znajomość pakietu MS Office

MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O.
PION PROJEKTOWANIA ZESPOŁOW
MOSTOWYCH

2

ul. Bonifraterska 17, Warszawa

Zainteresowanie ukierunkowane na projektowanie o
specjalności mosty i tunele, znajomość oprogramowania
AutoCAD.

9.

MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O.
ZESPÓŁ PROJEKTOWANIAKOLEJOWY

2

ul. Bonifraterska 17, Warszawa

Ukierunkowanie na projektowanie układów torowych,
znajomość oprogramowania AUTOCAD, MICROSTATION,
atutem będzie Power Rail Track

10.

MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O.
PRACOWNIA GEODEZYJNA W
DZIALE KOLEJOWYM W PIONIE
TRANSPORTOWYM

2

ul. Bonifraterska 17, Warszawa

Ukierunkowanie na zainteresowanie geodezją, pomiarami,
mapami(staż w pracowni Geodezyjnej w Dziale Kolejowym w
Pionie Transportowym) , znajomość oprogramowania Word,
Excel, AUTOCAD mile widziana.
Chęć do pracy.

11.

MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O.
PION PROJEKTOWANIA- ZESPÓŁ
DROGOWY

2

ul. Bonifraterska 17, Warszawa

Zainteresowanie ukierunkowane na projektowanie o
specjalności budownictwo drogowe, znajomość
oprogramowania AutoCAD, MICROSTATION, INROADS

- Tworzenie modeli BIM w zakresie konstrukcji i architektury lub instalacji
- Wspieranie działów ofertowania oraz budów w pracy z cyfrowymi modelami
- Wykonywanie prac rozwojowych związanych z technologią BIM
- Wspieranie budów w wykorzystywaniu platform cyfrowych
Zapoznanie się z procesami prowadzenia nadzorów budowlanych na przykładzie
realizowanych przez SAFEGE S.A.S Oddział w Polsce inwestycji, pomoc podczas procedury
pozyskiwania i weryfikacji dokumentacji, wymaganych decyzji, pozwoleń i uzgodnień, a
także wsparcie przy sporządzaniu pism urzędowych, udział w odbiorach robót, radach
technicznych, wizjach terenowych oraz obmiarach robót, zapoznanie z obowiązującymi
przepisami prawnymi dotyczącymi prawa budowlanego i prowadzenia nadzorów
budowlanych, opracowywanie raportów dotyczących nadzorowanych prac, zapoznanie się
ze specyfiką kontraktów realizowanych wg procedur FIDC – zgodnie z zadaniami zleconymi
przez Opiekuna Stażu
- zapoznanie się z zakładowym regulaminem pracy, przepisami BHP, ppoż, strukturą
organizacyjną biura projektów
- zapoznanie się z zasadami sporządzania dokumentacji projektowej, formą i zawartością w
różnych jej stadiach
- zapoznanie się z relacjami oraz formą współpracy pomiędzy Projektantem a innymi
uczestnikami procesu budowlanego
- uczestnictwo w sporządzaniu dokumentacji projektowej, przedmiarów, kosztorysów,
pomoc w procesie edytorskim
- współpraca przy projektach infrastrukturalnych w zakresie branży torowej
- zaznajomienie się z procedurami procesu inwestycyjnego w budownictwie
- podstawy modelowania 3D
- pomoc przy sporządzaniu dokumentacji projektowej
- podstawy projektowania układów torowych (tory, rozjazdy, nawierzchnia, podtorze)
- poznanie zadań wykonywanych w Pracowni Geodezyjnej
- uczestnictwo przy analizie materiałów geodezyjnych
- współpraca przy projektach infrastrukturalnych
- zaznajomienie się z procedurami procesu inwestycyjnego w budownictwie
- podstawy modelowania 3D
- pomoc przy sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej.
- współpraca przy projektach infrastrukturalnych (projekty koncepcyjne, budowlane,
wykonawcze)
- zaznajomienie się z procedurami procesu inwestycyjnego w budownictwie
- podstawy modelowania 3D
- pomoc przy sporządzaniu dokumentacji projektowej
- wykonywanie rysunków, inwentaryzacji, sporządzanie przedmiarów, udział w
międzybranżowych spotkaniach koordynacyjnych

