OFERTA PRACY
na stanowisko inspektora nadzoru rob6t budowlanych

I. Nanva i adres:
Zaruqd Budynk6w Mieszkalnych

w Suwalkach TBS

sp. z o.o.

ul. Wigierska32
16 - 400 Suwalki
tel. 563 50 00

II. Nanva stanowiska:
Inspektor nadzoru rob6t budowlanych.

III.

1.

2,

OkreSlenie wymagari:
Wymagania niezbgdne:
1) pelna zdolnoSi do czynnoSci prawnych oraz korzystanie zpelm praw publicznych,
2) niekaralnoSd za tmy{lne przestgpstwo Scigane z oskarlenia publicznego lub umySlne
przestgpstwo skarbowe,
3) wyksztalcenie Srednie lub wyzsze techniczne,
4) uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specj alnoSci konstrukcyj no-budowlanej,
5) przynaIeZnoS6 do Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa oraz posiadanie wymaganego
ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej i koniecznoSd jego utrzymywania w okresie
zatrudnienia,
6) co najmniej 6 letni sta?pracy w przypadku posiadania wyksztalcenia Sredniego lub 4 letni
w przypadku wyzszego,
7) znajomoSd program6w: Microsoft Office oraz kosztorysowania np. RODOS,
8) umiejgtnoS6 pracy w zespole, organizacjapracy wlasnej, rzetelnoS6, odpomoS6 na stres.
Wymagania dodatkowe (preferowane):
1) posiadanie kwalifikacji w zakresie prowadzenia prac budowlano-konserwatorskich i ich
nadzorowania,
2) dysponowanie pojazdem.

IV. Zakres zadafit
o zadan i nsp ekto ra nadzoru rob 6t budowl any ch nale?y w szcze gSlno c i :
1. Pelnienie kompleksowego nadzoru nad realizowanymi zadaniami (inwestycje, remonty,
modernizacje) zgodnie z ustaw4 z dnia 7 hpca 1994 r. Prawo budowlane m.in. w zakresie jak
nizej:
1) reprezentowanie zamawiajqcego na budowie w zakresie spraw technicznych,
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy
narcahzacjg rob6t,
2) kontrolowanie dokonywanych przez wykonawcg rob6t budowlanych wpis6w do dziennika
budowy, a takae dokonywanie wpis6w do dziennika budowy w ramach powierzonych
obowi4zk6w inspekto r a nadzotu,
3) sprawdzanie zgodnoSci wykonywanych rob6t ztechnicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania rob6t,
4) rueczowe i finansowe rozliczanie rob6t,
5) zatwierdzanie i kontrolowanie jakoSci wykonywanych rob6t, wbudowanych materiat6w ich
zgodno Sci z obowiqzuj4cymi normami, przepisami i specyfi ka cjq technicznq.
2. Analiza opracowanych dokumentacji projektowych oraz sprawdzanie zgodnoSci przedmiar6w

D

S

rob6t z opracowan4 dokumentacj E.
uproszczonej dokumentacji technicznej do rcalizacii rob6t remontowych,
modernizacyjnych i rozbi6rkowych.

3, Przygotowywanie

4, Przygotowywanie

5.
6.

dokument6w do przetarg6w oraz postgpowari uproszczonych na roboty
budowlane (zadaniaremontowe, konserwacyjne i modernizacyjne) w szczegolnoSci:
1
) sporz4dzanie kosztorys6w inwestorskich i przedmrar6w rob6t,
2) sporzqdzanie programQw funkcjonalno-uzytkowych, protokol6w typowania rob6t (na
remonty wykonywanebez dokumentacji budowlanej oraz do opracowania dokumentacji
na roboty budowlane).
Przeprowadzanie okresowych przeglqd6w technicznych budynk6w i budowli sporzqdzanie
proto kotr 6 w z go dni e z wy maganiami pr zepi s 6w Prawa budowl ane g o .
Udzielanie odpowiedzi na korespondencjg.

Szczeg6lowe zadania inspektora nadzoru rob6t budowlanych zostan4 okreSlone
obowi4zk6w pracownika.

w

zakresie

V. Miejsce pracy i zatrudnienie:
1. Praca w pelnym vrrymiarze ezasJpracy, zvrrykotzystaniem sprzgtu komputerowego.
2. Umowa o pracA lub wlasna dzialalnofi(, gospodarcza (forma zatrudnienia do uzgodnienia).

VI. Wymagane dokumenty i oSwiadczenia:

1. Curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motyr,vacyjny.
2. Kopie dokument6w potwierd zaiqcy ch wymagane wyksztalcenie.
3. Kopie Swiadectw pracy dokumentuj4cych v/ymagany sta? pracy lub

4,
5.
6.

zalwiadczenie
o zatrudnieniu, zawieraj4ce okres zatrudnienia,w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
Kopie decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz zalwiadczenia o przynale2noSci do Okrggowej Izby
InZynier6w Budownictwa.
Podpisane odrgcznie oSwiadczenie o pelnej zdolnoSci do czynno6ci prawnychorazkorzystaniu
z pelni praw publi czny ch.
Podpisane odrgcznie oSwiadczenie,hekandydat nie byl skazany prawomocnym wyrokiem s4du
za umySlne przestgpstwo Scigane z oskarhenia publicznego lub umySlne przestgpstwo
skarbowe.

7. Podpisana odrgcznie klauzula o

wyraZeniu zgody
potrzeb
rekrutacji.
pracy
dla
zawartychw ofercie

na przetwarzanie danych

osobowych

VII. Termin i miejsce skladania wymaganych dokument6w:
Dokumenty aplikacyjne o kt6rych mowa w Rozdziale VI ogloszenia mobna skladad

osobiScie
Wigierska32,
z
o.o.,
ul.
TBS
sp.
w
Suwalkach
Mieszkalnych
Budynk6w
Zaruqdu
w sekretariacie
pok6j nr 10 lub przesNad zapoSrednictwem poczty wterminie do 15 lipca2019 r. do godz.1000
(liczy sig data wplywu do Sp6trki, anie data stempla pocztowego) na adres:
Zarz4d Budynk6w Mieszkalnych

ul. Wigierska32
16-400 Suwalki
w zaklejonej kopercie
budowlanych".

z

w Suwalkach TBS sp. z o.o.

dopiskiem ,,Oferta pracy na stanowisko inspektora nadzoru rob6t

Dokumenty niekompletne, niespelniajqce wymog6w formalnych oraz kt6re vrptyn? do Sp6lki po
uptrywie wyzej okreSlonego terminu nie bgd4 rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru bgdzie umieszczona na tablicy ogloszeri
www.zbm.suwalki.pl

Suwalki. dniaL*czerwca 2019 r.

i

stronie internetowej

Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych, w tYm danych ,rszczeg6lnych"

Czy wyra?asz zgodg na przetwarzanie przez Zarzyd Budynk6w Mieszkalnych

w

Suwalkach

TBS sp. z o.o., z siedzib4w Suwalkach, ul. Wigierska32,16-400 Suwalki danych osobowych w celu
rekrutacji na stanowisko inspektoranadzoru rob6t budowlanych, kt6re przekazalei;lal nam w ofercie
pracy.

Prosimy, wyraLnie potwierd2, 2e zgadzasz sig, aby6my przetwarzali podane przez Ciebie dane,
o kt6rych mowa wyZej:

!
!

NIE

TAK
(data, czytelny podpis)

przekazania w dokumentach aplikacyjnych danych szczeg6lnych* zwracamy sig
o wyrazenie zgody na ich przetwarzanie .....

W przypadkt

Poniewaz dane szczeg6lnych kategorii* w tym dotycz4ce zdrowia/inne chronione s4 szczeg6lnie,
musimy prosi6 Cig o wyra2eniewyralnej zgody na ich przetwarzanie.
Prosimy, ln4vrahnie potwierdZ, 2e zgadzasz sig, aby5my przetwarzali podane przez Ciebie dane,
o kt6rych mowa wylej:
N NIE

!

TAK
(data, czy4elny podpis)

*

Dane szczeg6lnych kategorii to dqne ujawniajqc: pochodzenie rasowe lub etniczne, pogl4dy polityczne,
przekonania religijne lub Swiatopogl4dowe przyrnIehnoil do zwiqzk6w zawodowych, dane genetyczne' dane
biometryczne wykorzystywane do identyfikacji, dane dolyczqce zdrowia, seksualnoSci lub orientacji seksualnej,
o kt6rych mowqw art. 9 RODO (czyli Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 h,vietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizyczrrych w nuiqzku z przet'vvarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzqdzenie
o ochronie danych) Je2eli organizacja zbiera kilka zg6d dotyczqcych ro2nych cel6w przetwarzania, zgody te muszq
zost at wyr a2 one os ob no, N i e donu ol one i es t zb i or cz e uzys kiw anie z 96 d,

JednoczeSnie informuj emy, 2e :

w

1)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych
TBS sp. z o.o. zul. Wigierska 32,16-400 Suwalki, reprezentowalaprzez Prezesa Zarzydu,

2)

Pani/Pana dane osobowe przelwarzane bgd4 w celu prowadzanej rekrutacji na stanowisko inspektora nadzoru

Suwalkach

rob6t budowalnych.

)) Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane zgodnie z obowiqzujqcym w Zarzqdzie
Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt,
4)

\l

6)

Budynk6w

ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofrrigcia
zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnoSci z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofirigciem,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
2eptzetwarza\ie danych osobowych PanilPata dotycz4cych narusza przepisy RODO,
w sprawie ochrony danych osobowych, moze Pani/Pan kontaktowat sig z inspektorem ochrony danych:
iod@zbm.suwalki.pl tel. 87 563 50 19.

posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo

