Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” to nowoczesne i
innowacyjne przedsiębiorstwo oferujące najwyższą jakość wody oraz efektywne
odprowadzanie ścieków. Znaczna liczba realizowanych inwestycji, nacisk na edukacje
ekologiczną dzieci i młodzieży oraz duża wrażliwość na potrzeby klientów, czyni z przedsiębiorstwa
jeden z najlepszych podmiotów tego typu w Polsce i w Europie.

Nie zwlekaj i dołącz do naszego zespołu!
Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU, DZIAŁ TECHNICZNY

Miejsce pracy: Legionowo
Główny zakres obowiązków:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

kontrola wykonywania robót na budowie zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją,
przepisami BHP i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej
potwierdzenie faktycznie wykonanych robót
sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac
współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Spółki
sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności,
kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania)
sprawdzanie przedmiarów i zgłaszanie uwag do dokumentacji
bieżące uzupełnianie raportów
rozliczanie nadzorowanych inwestycji

Od Kandydatów oczekujemy:
•
•
•

wykształcenia wyższego kierunkowego – sanitarnego
posiadania uprawnień budowlanych w specjalności sanitarnej bez ograniczeń
bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego

•
•
•
•
•
•

minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego
umiejętności obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office
posiadanie prawa jazdy kat. B
umiejętności efektywnej organizacji czasu pracy
komunikatywności
samodzielności, dokładności i rzetelności

Naszym pracownikom oferujemy:
•
•
•
•
•
•

stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę
pracę w nowocześnie zarządzanej firmie
wynagrodzenie w oparciu o nowoczesny system motywacyjny
stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój
bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail
sekretariat@pwklegionowo.com wpisując w temacie wiadomości Inspektor Nadzoru
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Uprzejmie prosimy o podanie w CV informacji na temat dyspozycyjności (od kiedy
może Pani/Pan podjąć pracę) i oczekiwań finansowych.
W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów
poświadczających zatrudnienie i wykształcenie.
Prosimy o dopisanie w CV następujących klauzul:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Legionowo” Sp. z o.o. moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych
dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne
„Legionowo” Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

