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MOTA-ENGIL CENTRAL  
EUROPE SA  

 

ul. Opolska 110, 31-323 Kraków 

contact@mota-engil-ce.eu 

www.mota-engil-ce.eu   

 

BRANŻA  BUDOWNICTWO / KONSTRUKCJE 

 

PROFIL POSZUKIWANYCH KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
 

Poszukujemy osób, które: 

 

• chcą się rozwijać i ciągle szukają nowych wyzwań, 

• szybko się uczą i mają zdolności analityczne,  

• doskonale znają programy z pakietu MS Office oraz program AutoCAD,  

• potrafią czytać dokumentację techniczną 

• komunikują się w języku angielskim 

 

Studenci i studentki kierunków: Budownictwo, Inżynieria Środowiska, Elektrotechnika, Geotechnika 

 

PROGRAM PRAKTYK I STAŻY  
 

Oferujemy: 

 

• praktykę studencką/ absolwencką/ staż na budowie lub w Centrali Firmy  

• zdobycie doświadczenia zawodowego np. na stanowisku: Inżyniera Budowy, Młodszego Kosztorysanta, 
Asystenta Projektanta drogowego/ mostowego, Laboranta oraz Inżynier w branży Elektrycznej lub 

Sanitarnej 

• wsparcie opiekuna merytorycznego podczas trwania praktyki/ stażu, 

• współpracę w zaangażowanym zespole inżynierów i specjalistów, 

• możliwość zatrudnienia po odbyciu praktyki/ stażu. 

 

W Mota- Engil dajemy możliwość studentom oraz absolwentom podjęcia współpracy w obszarach Infrastruktury, 

Kubatury, Elektroenergetyki oraz w specjalizacjach wspierających inwestycje budowlane. Budujemy społeczność ludzi 

otwartych na rozwój i realizowanie ciekawych projektów budowlanych.  

 

Wszystkie aktualne oferty pracy, praktyk oraz staży dostępne są na naszej stronie w zakładce Kariera. 

Zapraszamy do śledzenia rekrutacji na bieżąco: http://www.mota-engil-ce.eu/oferty-pracy.php 

 

Zbuduj z nami swoją przyszłość. Dołącz do naszego Zespołu! 
 

 

 

 

http://www.mota-engil-ce.eu/


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW / KANDYDATEK 
Etapy procesu rekrutacji: 

 

1.  Aplikacja: Wyślij swoje CV na ofertę pracy/stażu/ praktyk, która Cię interesuje.  

2.  Kontakt telefoniczny: Dział HR skontaktuje się z Tobą telefonicznie, przedstawi szczegółowo ofertę pracy i zaprosi 

Cię na rozmowę rekrutacyjną stacjonarną lub online z Menagerem Działu.  

3.  Rozmowa Rekrutacyjna: Rozmowa to czas, kiedy możemy poznać Twoje umiejętności/ doświadczenie oraz prze-

stawić naszą ofertę pracy, a dla Ciebie to moment, kiedy może uzyskać dokładne odpowiedzi na pytania, które Cię 

interesują. 

4.  Informacja zwrotna: Dział HR skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub mailowo i przedstawi naszą decyzje odno-

śnie Twojej kandydatury.  

 

Miejsca pracy: 

 

 Projekty infrastrukturalne: 

• woj. małopolskie – Maszków 

• woj. lubelskie- Tomaszów Lubelski, Janów Lubelski, Kraśnik 

• woj. opolskie - Niemodlin 

• woj. dolnośląskie - Polkowice 

• woj. podlaskie - Łomża 

• woj. mazowieckie - Grójec 

 

 Projekty kubaturowe:  Katowice, Warszawa, Łódź, Gdańsk, Szczecin 

 

DODATKOWE INFORMACJE O FIRMIE 
 

Jesteśmy jednym z największych generalnych wykonawców na polskim rynku. Specjalizujemy się w budownictwie dro-

gowo-mostowym, kubaturowym, elektroenergetycznym oraz real estate. Mamy w swoim dorobku ponad 400 km auto-

strad i dróg ekspresowych, liczne kompleksy mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej, stacje elektroenergetycz-

ne oraz zrealizowany w formule PPP parking podziemny we Wrocławiu. Posiadamy własne zasoby produkcyjne, w tym 

300 jednostek sprzętu ciężkiego i transportowego, 8 wytwórni mas bitumicznych, jak również własną kopalnię granitu 

w Górce Sobockiej, produkującą milion ton kruszywa rocznie. 

 

Jesteśmy częścią Grupy Mota-Engil, jednej z największych europejskich grup budowlanych, obecnej na 3 kontynentach, 

w 23 krajach, na 3 różnych obszarach geograficznych – w Europie, Afryce i Ameryce Łacińskiej. W Polsce Mota-Engil 

działa od 1997 roku, zatrudniając obecnie ponad 1200 pracowników. 

 

 

/////////////////////////////// 

PROJEKT: PIKAP – PROGRAMOWNIE INDYWIDUALNYCH KOMPTENCJI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI. WSPARCIE 

ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PRZEZ BIURO KARIER POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ, JEST WSPÓLFINAN-

SOWANY ZE ŚRODKÓW UE. INFORMACJA O PROJEKCIE: PIKAP.PK.EDU.PL 


