
 

  

 

 

 

  

 
 
 

IDOM jest międzynarodową firmą dostarczającą profesjonalne oraz zintegrowane usługi w zakresie 
inżynierii, architektury i doradztwa. Firma szybko zdobywa uznanie na rynkach światowych. Od 
momentu powstania w 1957 roku w Hiszpanii firma współpracowała z ponad 10 000 klientów, realizując 
ponad 30 000 projektów na pięciu kontynentach. Ewolucja rynku i nowe wymagania naszych Klientów 
sprawiają, że IDOM posiada coraz szerszy zakres oferowanych usług oraz dba o rozwój umiejętności 
swoich pracowników. Obecnie zatrudniamy około 2 700 osób, które biorą udział w projektach Spółki na 
całym świecie. IDOM Polska dysponuje wielobranżowym zespołem prowadzącym projekty 
infrastrukturalne na różnych etapach procesu inwestycyjnego: Studium Wykonalności, Projekty 
Koncepcyjne oraz Dokumentacji Projektowej (koncentrując swoją działalność w obszarze infrastruktury 
transportowej, w szczególności kolejowej, drogowej i miejskiej). W obecnej chwili projektujemy około 
1000 km linii kolejowych. 

Asystent projektu z językiem litewskim 

Miejsce pracy: Warszawa 

 
OPIS STANOWISKA: 
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za wsparcie zespołu zarządzającego 
projektem oraz wykonywanie tłumaczeń z języka litewskiego w związku z realizowanymi 
projektami. Mile widziani studenci lub absolwenci studiów na kierunkach 
Budownictwo/Transport/Inżynieria Lądowa lub pokrewne, bądź posiadający 
doświadczenie we współpracy z biurami projektowymi technicznymi.  
 
WYMAGANIA: 

• Bardzo dobra znajomość języka litewskiego w mowie i piśmie  

• Praca w pełnym wymiarze czasu pracy w biurze w samym Centrum Warszawy lub 

elastyczne godziny pracy,  

• Mile widziany status studenta,  

• Znajomość języka angielskiego  

• Możliwość udziału w wyjazdach służbowych na Litwę, 

• Znajomość języka hiszpańskiego i/ lub języka rosyjskiego będzie dodatkowym 

atutem.  

OFERUJEMY: 

• Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do poziomu umiejętności i doświadczenia,  

• Możliwość rozwoju w międzynarodowym zespole. 

• Możliwość doskonalenia umiejętności z języka angielskiego (kursy wewnętrzne), 

• Pracę w młodym zespole, gdzie stawiamy nacisk na wzajemną pomoc i przyjazną 

atmosferę. 

• Możliwość rozwoju zawodowego w kierunku dostosowanym do profilu kandydata 

Prosimy o dopisanie na załączonym CV następującej klauzuli/ klauzul oraz przesłanie dokumentów 
aplikacyjnych na adres rekrutacja@idom.com. 
 
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie 
dokumentach aplikacyjnych przez IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o., w celu realizacji procesu 
rekrutacji.  
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie 
dokumentach aplikacyjnych przez IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. również w celu realizacji 
przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 



 

  

 

 

 

  

 
 
 

 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.  z 
siedzibą w Wrocławiu ul. Ślężna 104, lok. 1, 53-111 Wrocław. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach rekrutacyjnych, na podstawie udzielonej 
dobrowolnie zgody, którą można w każdej chwili wycofać. 
Państwa dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane i będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a 
jeżeli udzielili Państwo takiej zgody również po jej zakończeniu dla celów przyszłych rekrutacji. 
Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, możliwość 
przenoszenia danych oraz wniesienia, lub do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo 
wycofać każdą wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw 
prosimy o przez kontakt z Administratorem.     
  
Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.         

 
 


