
OGŁOSZENIE 

Zarząd SBM „Żoliborz” ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika działu 
inwestycyjno – remontowego. 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Pl. Inwalidów 10. 

Wymagania:  

1. wykształcenie wyższe, techniczne ( najlepiej dyplom Wydziału architektury lub 
inżynierii i budownictwa lądowego.  

2. Posiadanie uprawnień branżowych np. budowlanych, sanitarnych, 
elektrycznych. 

3. Przynależność do właściwej Izby branżowej. 

4. Minimalny staż pracy 10 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym w 
branży budowlanej.  

5. Obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz 
korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo. 

6. Obsługa komputera, znajomość programów MS Office, programów do 
kosztorysowania. 

7. Praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z 
inwestycjami budowlanymi.  

8. Umiejętność pracy w zespole. 

 

 

Zakres zadań i charakterystyka pracy: 

1. Przygotowywanie planów inwestycyjnych. 

2. Wykonywanie szczegółowych szacunków kosztów w ramach budżetowania i 
planowania oraz finansowania remontów i inwestycji.  

3. Określenie rentowności przedsięwzięć remontowych oraz inwestycyjnych. 

4. Przygotowywanie specyfikacji do zapytań ofertowych. 

5. Organizacja procesów inwestycyjnych, w tym przygotowanie postępowań 
przetargowych. 

6. Przygotowywanie harmonogramów realizacji robót i budżetów. 

7. Koordynowanie prac projektowych oraz wykonawczych. 

8. Nadzór prac projektowych i remontowych realizowanych przez wykonawców w 
celu zagwarantowania pełnej zgodności  z zakresem umów w tym z 
harmonogramem i wytycznymi budżetowymi. 



9. Przeprowadzenie rozliczeń końcowych realizowanych projektów. 

10. Udział w Komisjach odbioru projektów i prac remontowo –inwestycyjnych  

    ( końcowych, pogwarancyjnych). 

11. Współpraca z Radą Nadzorczą, w tym z Komisją Techniczną. 

12. Nadzorowanie i koordynowanie pracy pracowników Działu Inwestycyjno-
remontowego. 

13. Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych. 

14. Weryfikacja dokumentacji technicznej, specyfikacji  i umów. 

15. Podejmowanie w przypadkach awarii i usterek infrastruktury technicznej 
działań interwencyjnych. 

16.  Praca przy komputerze i w terenie ( Warszawa- Żoliborz) na budynkach SBM 
„Żoliborz”. 

17. Przygotowywanie niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o 
pozwolenie na budowę. 

18. Współpraca z Urzędami w zakresie realizacji zadań inwestycyjno-
remontowych. 

19. Przygotowywanie raportów, sprawozdań dla Zarządu. 

20. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 

Wymagane dokumenty: 

CV, list motywacyjny, ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
świadectwa pracy, ksero dokumentów potwierdzające uprawnienia branżowe, 
oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o niekaralności, 
zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zatrudnienia 
w SBM „Żoliborz”. 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w siedzibie 
Spółdzielni, Warszawa Pl. Inwalidów 10  do dnia 10 czerwca 2015r. 

 Dopuszcza się składanie drogą elektroniczną na adres praca@sbm.waw.pl.  


