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Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres cv@bdi.com.pl z podaniem numeru referencyjnego oraz dopiskiem: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z 

Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).” 

Więcej ofert pracy dla inżynierów na www.bdi.com.pl 
Bank Danych o Inżynierach jest najstarszą wyspecjalizowana firmą doradztwa personalnego w Polsce. Już od ponad 24 lat 

aktywnie wspieramy polskich inżynierów w budowaniu ich karier zawodowych. Pomagamy w szukaniu pracy, weryfikujemy 

pracodawców i podpowiadamy jak skutecznie aplikować. Dotychczas z naszej pomocy skorzystało już blisko 200 tysięcy 

inżynierów, zarówno tych zaraz po studiach jak i tych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. 

Dołącz do nich i zyskaj sprawdzonego sojusznika na rynku pracy. 

 

OFERTA 
PRACY 

Bank Danych o Inżynierach, w imieniu Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o., 

poszukuje osób na stanowisko: 

 

Specjalista ds. Budowlanych 
 

Nr ref. 9131 
(oferta ważna do 31.08.2017) 

 

Opis pracodawcy: 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. udziela świadczeń zdrowotnych 

obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację dorosłych osób przewlekle 

chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej 

pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia. Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. 

z. o.o. jest spółka miejską w 100% należącą do miasta stołecznego Warszawy. 
 

Wymagania: 

 wykształcenie - minimum średnie budowlane, preferowane wyższe budowlane 

 staż pracy - minimum 4 lata w branży budowlanej 

 umiejętność obsługi pakietu Ms Office 

 umiejętność czytania rysunku technicznego 

 znajomość przepisów budowlanych 

 prawo jazdy kat. B 
 

Zakres obowiązków: 

 wykonywanie szkiców roboczych rysunków budowlanych 

 wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych 

 kontrola jakości podstawowych robót budowlano-montażowych 

 sporządzanie kosztorysów 

 tworzenie dokumentacji technicznej 

 weryfikacja dokumentacji wykonawczej i przedmiarowej 

 nadzór i koordynacja nad wykonywanymi robotami budowlanymi 

 odbiór robót 

 uczestniczenie w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane 

 koordynacja i realizacja działań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych i 

instalacji technicznych 
 

Firma oferuje: 

 zatrudnienie na umowę o prace w wymiarze pełnego etatu 
 

Miejsce podjęcia pracy: 

 Warszawa 
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