
 



 

 
SNC-Lavalin to jedna z wiodących w świecie grup iżynieryjnych oraz światowy lider w zakresie 
inwestycji i zarządzania infrastrukturą. Założony w 1911 roku koncern SNC-Lavalin jest ceniony 
za doświadczenie oraz dostarczane, na światowym poziomie, usługi obejmujące projektowanie, 
roboty budowlane i montażowe, zarządzanie projektami i budowami, realizację dostaw, 
aranżację finansowania, a także eksploatację, przeglądy i remonty zrealizowanych obiektów.  
SNC-Lavalin od 50 lat aktywnie działa na arenie międzynarodowej budując wielokulturową sieć, 
która obejmuje pięć kontynentów. W biurach w Kanadzie oraz w ponad 40 krajach zatrudnia 
28 000 pracowników mówiących 60 językami i reprezentujących około 80 narodowości.  
Do najbardziej uznanych sektorów SNC-Lavalin należy grupa Global Power posiadająca  
100-letnie doświadczenie w ponad 100 krajach. Doświadczenie SNC-Lavalin w energetyce 
przedstawia się w postaci 350 000 MW zainstalowanych mocy, 110 000 km linii przesyłowych 
 i dystrybucyjnych oraz 1 600 podstacji.  
 
W 2004 roku SNC-Lavalin po rozpoznaniu rozwijającego się rynku energetycznego Europy 
podjęła decyzję o otwarciu nowego biura SNC-Lavalin Polska w Warszawie. 
 
Do najważniejszych projektów polskiego zespołu należy między innymi pomyślnie zakończony 
projekt Pątnów II,  który stał się wizytówką polskiego przemysłu energetycznego, jako blok  
o wysokiej sprawności, wysokiej wydajności i spełniający wszelkie wymogi ochrony środowiska 
oraz jest pierwszym w Polsce blokiem na parametry nadkrytyczne, opalanym węglem 
brunatnym.   
 
Obecnie SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. poszukuje absolwentów i studentów ostatniego roku 
MEiL-u na stanowisko: 
 

 

ASYSTENT PROJEKTANTA 

Miejsce pracy:   Warszawa, Mokotów 

 
 

Do głównych obowiązków kandydata będzie należało: 

 

• Modelowanie trójwymiarowe urządzeń, układów rurociągów, konstrukcji 

towarzyszących ustalaniu rozmieszczenia wzajemnego w powiązaniu z wymaganiami 

aranżacyjnymi,  technologicznymi i warunkami realizacji obiektu; 

• Ustalanie powiązań pomiędzy branżami i opracowywanie dokumentacji założeniowej dla 

poszczególnych urządzeń i instalacji; 

• Opracowywanie dokumentacji wykonawczej dla rurociągów, dobór zamocowań, 

obliczenia wytrzymałościowe rurociągów; 

• Wykonywanie zestawień materiałowych,  armatury, raportów obliczeń itp; 



 

Wymagania: 

• Wykształcenie wyższe techniczne, mile widziany kierunek: Energetyka; 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 

• Znajomość: AutoCAD, MS Office, dodatkowym atutem będzie znajomość SolidEdge, 

MSSQL oraz Visual Basic; 

 

W zamian oferujemy: 

• Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku; 

• Uczestnictwo w ciekawych projektach; 

• Możliwość rozwoju zawodowego; 

• Atrakcyjne wynagrodzenie; 

• Szeroki pakiet świadczeń socjalnych i okołopłacowych; 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem intencyjnym na adres : 

rekrutacja@snclavalin.com 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 

27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm." 

 

 

 

 

 

 

 


