Warszawski Uniwersytet Medyczny
poszukuje pracownika na stanowisko
Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych
Nr ref. APK2/1210-28/2012
umowa na czas określony grudzień 2012 – grudzień 2014
Główne zadania:
•
•
•
•
•

organizacja procesu inwestycyjnego,
nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
przygotowywanie planów zadań inwestycyjnych oraz udział w ich realizacji,
przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb postępowań przetargowych w trybie zamówień
publicznych,
uczestnictwo w komisjach przetargowych,

Wymagane:
•
wykształcenie wyŜsze branŜowe,
•
staŜ pracy minimum 5 lat, w tym 3 lata w zakresie organizacji i nadzoru nad realizacją zadań
inwestycyjnych,
•
uprawnienia budowlane wykonawcze do nadzorowania robót budowlanych w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, kwalifikacje, o których mowa w § 31 rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, a takŜe innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków
ruchomych,
•
•
•
•
•
•

2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
zabytków,
przynaleŜność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa,
znajomość prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych i innych przepisów dotyczących
procesu inwestycyjnego,
umiejętność kosztorysowania i posługiwania się programem do kosztorysowania (np. Norma),
znajomość MS Office,
znajomość AUTO CAD mile widziana

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•
Ŝyciorys i list motywacyjny
•
dokumenty potwierdzające wykształcenie, uprawnienia i szkolenia (kopie)
•
świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kopie)
•
oświadczenie o wyraŜeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 17 grudnia 2012r.
Informacje: www.wum.edu.pl

Dokumenty przyjmujemy:
w Kancelarii Uczelni (pok.9) w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego
pocztą na adres: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. świrki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,
z podaniem numeru referencyjnego na kopercie
• pocztą elektroniczną na adres praca@wum.edu.pl z podaniem numeru referencyjnego w tytule
e-maila.

•
•

Informujemy, Ŝe nawiąŜemy kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

