
 

Inspektor Nadzoru 
Miejsce pracy: Białystok 
Numer referencyjny: PI/182/2016 

Do zadań pracownika będzie należeć: 

• przygotowywanie i udział w konstruowaniu projektów rocznych i wieloletnich planów 
inwestycyjnych i remontowych, 

• zlecanie i opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowanych lub 
modernizowanych i remontowanych obiektów budowlanych - dotyczy branży 
sanitarnej, 

• opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, projektów umów, szacowanie wartości 
zamówienia oraz innych niezbędnych dokumentów dotyczących przeprowadzenia 
postępowań o udzielenie zamówień - dotyczy branży sanitarnej, 

• załatwianie spraw technicznych i formalnych inwestycji i remontów w fazie 
przygotowania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nowo budowanych, 
modernizowanych lub remontowanych obiektów - dotyczy branży sanitarnej, 

• nadzór nad realizowanymi zadaniami w nowo budowanych, modernizowanych lub 
remontowanych obiektach budowlanych, ich zgodności rzeczowej, finansowej i 
terminowej z planami inwestycyjnymi, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na 
budowę oraz obowiązującym prawem i sztuką budowlaną - dotyczy branży 
budowlanej, 

• udział w organizacji i odbiorach oraz przekazywaniu do użytku obiektów, 
• merytoryczna i formalna kontrola faktur, rozliczanie budowy i kompletowanie 

dokumentów odbiorowych, 
• udział w okresowych kontrolach stanu technicznego obiektów. 

Od kandydatów oczekujemy: 

• wykształcenia średniego technicznego  (mile widziane wyższe) na kierunku 
sanitarnym, 

• uprawnień budowlanych w specjalności instalacji sanitarnych, 
• przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
• znajomości obsługi pakietu MS Office, zasad wyceny i kosztorysowania NORMA-

PRO, mile widziana znajomość programu AUTOKAD, 
• prawa jazdy kat. B, 
• umiejętności organizacji pracy własnej i współpracy w zespole, 
• umiejętności skutecznego reagowania na pojawiające się problemy, 
• umiejętności pracy pod presją czasu, 
• samodzielności, sumienności i komunikatywności. 



W zamian oferujemy: 

• umowę o pracę 
• pakiet świadczeń socjalnych, 
• możliwość rozwoju zawodowego, 
• pracę w dużej, renomowanej, rozwijającej się firmie, 
• możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych i pakietu medycznego na 

atrakcyjnych warunkach. 

Zachęcamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które 
spełniają określone powyżej kryteria kwalifikacyjne.  

  

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym do dnia 
31.07.2016 r. 

Aplikuj  

 
 

 


