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Budimex, czyli doświadczenie i innowacje
Budimex to największy pracodawca budowlany w Polsce, wyznacza najwyższy poziom
realizacji kontraktów. Mamy ludzi, którzy zaczęli pracę od razu po studiach i są już wiele lat
z nami – często pełnią w tej chwili funkcje kierowników budów i kontraktów – mówi Cezary
Mączka, członek zarządu Budimex S.A., dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
i Innowacji. Spółka, która łączy wieloletnie doświadczenie idące w parze z innowacyjnym
podejściem, w ostatnim czasie zakończyła i w dalszym ciągu realizuje wiele kontraktów
o dużym znaczeniu ogólnokrajowym.
Inwestycje w przyszłość
Budimex jest obecnie w trakcie realizacji jednej z ważniejszych inwestycji w Polsce, czyli budowy dwóch odcinków
autostrady A1: Tuszyn – Piotrków Trybunalski oraz Kamieńsk
– Radomsko. Działania Budimeksu wynikające z kontraktu wykonywane są w konsorcjum ze spółką Strabag, inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Termin oddania inwestycji do użytku przypada
na koniec 2021 roku.
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Kolejną inwestycją o znaczeniu ogólnokrajowym, realizowaną obecnie przez Budimex jest kompleksowa przebudowa
dworca Warszawa-Zachodnia, która prowadzić ma do modyfikacji linii średnicowej oraz zapewnić podziemną przestrzeń dworcową wraz z halą peronową i tunelem tramwajowym. To jedna z największych inwestycji PKP Polskich Linii
Kolejowych za ponad 1,9 mld zł netto. Jej zakończenie datowane jest na 2023 rok.
W ubiegłym roku Budimex zakończył również budowę największej inwestycji hydrotechnicznej w Polsce, którą jest
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Budimex jest obecnie największym generalnym wykonawcą budowalnym w kraju, który zatrudnia ponad 7000 osób.
Jest również pierwszą dużą firmą, która w 2020 roku dołączyła do akcji #Niezwalniamy, czyli inicjatywy Business
Centre Club oraz portalu pracy zdalnej Homejob. Akcja

rozwojowych, a także na stabilne zatrudnienie czy posiłki regeneracyjne oraz inne benefity socjalne. Mamy ludzi,
którzy zaczęli pracę od razu po studiach i są już wiele lat
z nami – często pełnią w tej chwili funkcje kierowników budów i kontraktów – mówi Cezary Mączka, członek zarządu Budimex S.A., dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami
Ludzkimi i Innowacji.
Budimex od wielu lat jest uznawany za jednego z najlepszych
generalnych wykonawców budowlanych w kraju, nie tylko
przez podmioty zawierające kontrakty ze spółką i podwykonawców, lecz także samych pracowników. Wśród nich szeroko doceniane jest doświadczenie i profesjonalizm współpracowników oraz możliwości rozwoju, które gwarantuje
praca w Budimeksie.
– Praca w Budimeksie jest to przede wszystkim działanie
zespołowe oraz współpraca z kompetentnymi profesjonalistami. Budimex nie realizuje prostych i łatwych kontraktów, jest za to w stanie przeprowadzić proces realizacji najbardziej skomplikowanych budów oraz dobrze sobie z tym
poradzić. Ważnym aspektem jest też podkreślenie bardzo
dobrej atmosfery pracy w Budimeksie, gdzie cały zespół nastawiony jest na jeden cel, dobrze nakreślony przez kierowników czy dyrektorów kontraktów. Budimex przez te wszystkie lata pracy wypracował sobie ogromne doświadczenie

ma na celu ochronę jak największej liczby etatów podczas pandemii COVID-19, poprzez ewentualną redukcję
innych kosztów.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom atrakcyjne warunki zatrudnienia. W ramach docenienia wkładu i zaangażowania, każda zatrudniona
w Budimeksie osoba objęta jest m.in. systemem premiowym, ubezpieczeniem na życie i prywatną opieką
medyczną. Jako bonus wszystkim pracownikom przysługuje również dodatkowy płatny dzień wolny w dniu
urodzin bądź imienin. – Chcemy być pracodawcą, który odpowiada na potrzeby swoich pracowników, dlatego każdy
z nich może liczyć na opiekę medyczną dla siebie i rodziny,
dodatki mieszkaniowe, duży pakiet szkoleń i programów

oraz bardzo dużą bazę wiedzy na temat technologii, robót
budowlanych i innowacji. Coś, co może się wydawać trudne do zrobienia innym firmom, Budimex potrafi zaproponować w zupełnie nowej formie – mówi Sylwester Góra, dyrektor kontraktu Budimex S.A.
Spółka oprócz realizacji wielu znaczących kontraktów na terenie całego kraju może się pochwalić nagrodami dla najlepszych pracodawców. W tym roku Budimex uzyskał tytuł
Najlepszego Pracodawcy „Best Quality Employer 2021”, który przyznawany jest przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej. Będąc liderem na rynku odpowiedzialnych pracodawców spółka prowadzi obecnie rekrutację dla nowych
pracowników. Na stronie polecambudimex.pl każdy może
polecić znajomą osobę do pracy.

Zbiornik Racibórz Dolny dla górnego biegu Odry. Przebudowa zbiornika przeciwpowodziowego została zlecona przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Do jego budowy wykorzystano ponad 6,8 mln ton
ziemi, którą pomieściłoby łącznie 130 960 wagonów towarowych. Prace budowlane trwały 30 miesięcy od listopada 2017 roku.
W 2020 roku przekazano także do eksploatacji nowy blok
energetyczny Elektrowni Turów. Był to kluczowy kontrakt
energetyczny dla Budimeksu, który zrealizowany został
w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe
oraz Tecnicas Reunidas. Nowy blok energetyczny osiąga
moc 450 MW oraz spełnia wszystkie wymogi środowiskowe konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznych. Inwestorem kontraktu o wartości ponad 3,5 mld zł netto była
PGE Polska Grupa Energetyczna.

Docenione zaangażowanie i profesjonalizm
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