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

ogłasza nabór na stanowisko 

inspektora ds. technicznych. 
 

Miejsce pracy: Gliwice 
Zakres zadań: 

 przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na prace remontowe, w tym 
współudział przy wykonywaniu przedmiarów i obmiarów robót, 

 sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do umów, 
 zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, 
 weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie, 
 współudział w opracowywaniu planu remontów gminnych nieruchomości, 
 prowadzenie dla każdej nieruchomości Książki Obiektu Budowlanego, 
 sporządzanie kosztorysów inwestorskich lub ich zlecanie do Działu Technicznego, 
 uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bieżąca współpraca z przedstawicielami 

wspólnot mieszkaniowych, 
 sporządzanie protokołów szkód dla firm ubezpieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich 

weryfikacja, 
 odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkalnych oraz sporządzanie protokołów 

zdawczo-odbiorczych, kart stanu technicznego lokali mieszkalnych. 
Wymagania: 

 wykształcenie średnie/wyższe techniczne w specjalności budowlanej,  
 co najmniej 3-letnie doświadczenie, 
 biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, 
 znajomość branży zarządzania nieruchomościami, 
 umiejętność zarządzania czasem,  
 mile widziane uprawnienia budowlane, 
 przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu, 
 profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista. 

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 ds. technicznych” w terminie do 29 sierpnia 2019 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 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)”. 
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ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOŁECZNEGO Sp. z oo. W Gliwicach

ogłasza nabór na stanowisko

inspektora ds. technicznych.

Miejsce pracy: Gliwice

Zakres zadań:
przygotowywanie dokumentacji przetargowej i umów na prace remontowe, w tym
współudział przy wykonywaniu przedmiarów i obmiarów robót,
sporządzanie protokołów konieczności i aneksów do umów,
zlecanie, nadzorowanie i odbiór robót związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości,
weryfikacja rachunków i faktur w podległym zakresie,
współudział w opracowywaniu planu remontów gminnych nieruchomości,
prowadzenie dla każdej nieruchomości Ksiązki Obiektu Budowlanego,
sporządzanie kosztorysów inwestorskich lub ich zlecanie do Działu Technicznego,
uczestniczenie w zebraniach właścicieli lokali oraz bieżąca współpraca z przedstawicielami
wspólnot mieszkaniowych,
sporządzanie protokołów szkód dla firm ubezpieczeniowych, potwierdzanie regresów i ich
weryfikacja,
odbieranie i przekazywanie gminnych lokali mieszkalnych oraz sporządzanie protokołów
zdawczo-odbiorczych, kart stanu technicznego lokali mieszkalnych.

Wymagania:
wykształcenie średnie/wyzsze techniczne w specjalności budowlanej,
co najmniej 3-letnie doświadczenie,
biegła znajomość MS Office, doświadczenie w pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,
znajomość branzy zarządzania nieruchomościami,
umiejętność zarządzania czasem,
mile widziane uprawnienia budowlane,
przedsiębiorczość, konsekwencja w działaniu,
profesjonalizm w działaniach, wysoka kultura osobista.

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 powyzsze wymagania prosimy o przesłanie aplikacji (list motywacyjny i
zyciorys zawodowy) na adres: kaMQmegliwicepl

z dopiskiem „aplikacja na stanowisko inspektora ds. technicznych” w terminie do 29 sierpnia 2019 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 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)”.


