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Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
•
•
•
•
•

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
ekspert nadzoru budowlanego
do spraw techniczno-budowlanych związanych z zarządem nieruchomością
w Biurze Dyrektora Generalnego

•

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

•

o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa
polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Informacje o
firmie

Wymiar etatu: 1
•

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
00-926, ul. Krucza 38/42

Miejsce wykonywania pracy:
•

Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
Opis
stanowiska

•
•

nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynku przy ul. Kruczej
38/42 w Warszawie, pozostającego w trwałym zarządzie Urzędu,
udział w planowaniu, organizowaniu i realizacji przedsięwzięć służących zapewnieniu
właściwości użytkowych i sprawności technicznej budynku wraz z jego instalacjami i
urządzeniami technicznymi,

•
•
•

nadzór nad prowadzeniem robót budowlanych w budynku, w tym pełnienie funkcji
inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie objętym posiadanymi
uprawnieniami budowlanymi,
wykonywanie przedmiarów robót budowlanych i sporządzanie kosztorysów
budowlanych,
udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na roboty budowlane, usługi remontowe, konserwacyjne i inne usługi
związane z utrzymaniem budynku w należytym stanie technicznym.

Warunki pracy
•

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania
zadań

praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca
przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych
(komputer, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym
telefoniczne) z klientami zewnętrznymi, doraźnie praca na wysokości powyżej 3 m.

•

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

w budynku brak wind, podjazdów i toalet dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich, korytarze
dzielone drzwiami z samozamykaczami, otwieranymi kodem - klawiatura na wysokości
1,5 m.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne

•
•

Wymagania

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa,
pozostałe wymagania niezbędne:
o powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w pracy związanej z
budownictwem,
o uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
o znajomość ustawy - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, w
szczególności przepisami techniczno-budowlanymi, ustawy – Prawo
zamówień publicznych, kodeksu cywilnego (w zakresie umów o roboty
budowlane) oraz przepisów dotyczących funkcjonowania administracji
rządowej, w tym – działania organów nadzoru budowlanego i administracji
architektoniczno-budowlanej,
o umiejętność interpretowania i stosowania przepisów prawa,
o umiejętność organizacji pracy,
o odporność na stres,
o komunikatywność,
o kultura osobista
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