NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU
DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH w ZAKŁADZIE GOSPODARKI LOKALOWEJ
w MIKOŁOWIE
Zakład Gospodarki Lokalowej w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 ogłasza nabór na wolne
stanowisko inspektora nadzoru ds. ogólnobudowlanych, w pełnym wymiarze czasu pracy
1. Wymagania niezbędne:
 wykształcenie wyższe lub średnie techniczne i co najmniej trzy letni staż pracy,
 uprawnienia konstrukcyjno –budowlane wykonawcze w zakresie pełnym lub
ograniczonym
 znajomość przepisów prawa niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków,
m.in. ustawa - prawo budowlane,
 dobra znajomość obsługi komputera (programy: MS Word, MS Excel),
 brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i
umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
 odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
komunikatywność, umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób
zapewniający terminową realizację.
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
przygotowanie, realizacja i nadzór nad wykonaniem prac remontowych,
 zapewnienie bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji budynków,
 sprawowanie kontroli technicznej obiektów budowlanych,
 przygotowanie kosztorysów planowanych remontów
 sprawdzanie zgodności kosztorysów z prowadzonymi robotami,
 opracowanie rocznych planów remontów,
 sporządzanie sprawozdań z realizacji remontów,
 bieżące sporządzanie analiz z zakresu spraw technicznych,
 nadzór nad prawidłowością zawieranych umów,
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 list motywacyjny,
 CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej (okresy zatrudnienia i zajmowane
stanowiska pracy),
 kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia,
 kopie świadectw pracy oraz zaświadczenie z obecnego zatrudnienia,
 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych,
 oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności gospodarczej
 oświadczenie, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe
 oświadczenie w którym kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z ustawą . (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) o ochronie
danych osobowych
Dokumenty należy przesłać pocztą lub składać osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w
Mikołowie ul. Kolejowa 2, w pokoju 202 (Sekretariat) w poniedziałki od 7.00-16.00 wtorek-czwartek 7.00-15.00.
piątek7.00-14.00
Termin
składania ofert od dnia 27.05.2020 do dnia 10.06.2020 oferty które wpłyną po tym terminie lub będą nieczytelne lub nie
będą posiadały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikują się do dalszego postępowania będą informowani
telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

