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Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy
„Specjalista ds. inwestycji wod. - kan.”

Opis stanowiska
• Analiza dokumentacji projektowej
• Przygotowanie i koordynacja prac związanych z realizacją projektów inwestycyjnobudowlanych branży wod.-kan.
• Nadzór i kompleksowe prowadzenie prac oraz dokumentacji inwestycji
• Przygotowywanie raportów
• Końcowe rozliczanie projektów i sporządzanie dokumentacji powykonawczej

Wymagania
• Wykształcenie wyższe specjalności inżynieria środowiska lub oczyszczania ścieków
• Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych
• Doświadczenie min. 5 lat w branży wod.-kan.
• Znajomość techniczna i systemowa branży wod.-kan.
• Znajomość przepisów BHP dotyczących podległych pracowników
• Umiejętność pracy na komputerze (MS Office, AutoCAD,Internet, poczta elektroniczna)
• Znajomość programów do kosztorysowania
• Terminowe i zgodne z obwiązującymi przepisami wykonywanie powierzonych spraw
i obowiązków
• Komunikatywność oraz umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole
• Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
• Doświadczenie w ocenie merytorycznej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz innych dokumentów wchodzących w skład procesu inwestycyjnego
• Znajomość procesów przygotowawczych inwestycji budowlanych i instalacyjnych
• Przestrzeganie (w zakresie prowadzonych spraw) przepisów prawa dotyczących finansów
publicznych, zamówień publicznych, wewnętrznych regulaminów i zarządzeń
• Przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej
• Przestrzeganie regulaminu pracy
• Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
• Zaangażowanie, uczciwość rzetelność
• Prawo jazdy kat. B

Miejsce i termin składania dokumentów
ZUK Sp. z o.o. 21-200 Parczew ul. Piwonia 73 (sekretariat) do dnia 24.02.2016
Osoba do kontaktu Kierownik Działu Wod.- Kan. Krzysztof Kopik

tel. 83 355 22 54

Dokumenty
•
•
•
•
•

Życiorys ( CV )
Kserokopia świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie
Kserokopia uprawnień budowlanych
Kserokopie uprawnień zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
Inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, umiejętności

ZUK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz
prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
kandydata.

Prezes Zarządu
Marek Perliński

