
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH  
I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.  

w Gliwicach 

Ogłasza nabór na stanowisko: 

Inspektora nadzoru 

Miejsce pracy: Gliwice 

Zakres zadań: 
 Przygotowywanie danych wyjściowych (w tym typowanie robót i nadzór nad opracowywaną 

dokumentacją techniczną).  
 Sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, weryfikacja dokumentacji 

dotyczącej zamówień publicznych.  
 Przygotowywanie wycen inwestorskich do wniosków inwestycyjnych i remontowych. 
 Sporządzanie opisów technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót niezbędnych do przeprowadzania procedur 
przetargowych.  

 Nadzór nad realizacją zadań w zakresie prac inwestycyjnych i remontowych oraz kontrola 
zgodności realizacji zadań z zatwierdzonym planem inwestycyjnym i remontowym.  

 Kontrola nad rozliczeniem końcowym robót budowlanych. 
 Udział w rozstrzyganiu  spraw interwencyjnych i skargowych. 
 Prowadzenie spraw związanych z sieciami niskoprądowymi. 

Wymagania: 
 Wykształcenie wyższe techniczne, w specjalności elektrycznej. 
 Uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 
 Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 Biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi. 
 Znajomość branży zarządzania nieruchomościami. 
 Umiejętność zarządzania czasem. 
 Przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu. 
 Profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista. 
 Orzeczenie o niepełnosprawności będzie dodatkowym atutem. 

Oferujemy: 
 Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 
 Atrakcyjne wynagrodzenie, 
 Możliwość rozwoju zawodowego, 
 Pełną wyzwań pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. 

Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie aplikacji  
(list motywacyjny i życiorys zawodowy) na adres:  kadry@zbmgliwice.pl 

 
z dopiskiem „aplikacja na stanowisko Inspektora nadzoru” w terminie do 09.09.2018 r. 

Spółka zastrzega sobie prawo do odwołania naboru bez podania przyczyny. 
 
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
 
Do aplikacji prosimy dołączyć klauzulę „Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd 
Budynków Miejskich I TBS Sp.  



z o.o. w Gliwicach danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy do celów rekrutacji*/przyszłych 
rekrutacji*. 
*-niepotrzebne skreślić 


