
 

 

PW Larix Sp. z o.o. I Biuro 
ul. Lelka 28; 02-812 Warszawa 

tel./fax: 22 857 76 70 

 

  
PW Larix Sp. z o.o. Młynarska 21 lok. 104 05- 500 Piaseczno 

NIP: 118-07-44-629 I KRS 0000052114 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS I Kapitał zakładowy 120 000 zł 
www.pwlarix.pl I pwlarix@pwlarix.pl 

 

 
 

Firma LARIX jest spółką działającą na rynku zarządzania nieruchomościami od 2000 roku, 
oferującą kompleksowe usługi w zakresie zarządzania i administrowania zróżnicowanymi 
nieruchomościami mieszkalnymi wraz z ich pełną obsługą finansową.  
Wśród naszych klientów są czołowe firmy deweloperskie w Polsce specjalizujące się w 
budowie lokali mieszkalnych typu apartamentowego w Warszawie. 
 
Wraz z dynamicznym rozwojem Firmy, poszukujemy pracownika na stanowisko: 

 
Młodszy specjalista ds. przekazywania lokali 

Miejsce pracy: Warszawa 
 
Opis stanowiska: 
 Organizacja przekazań i przekazywanie lokali klientom. 
 Obsługa formalna zgłaszanych wad. 
 Doraźna obsługa klienta i wspólnot mieszkaniowych. 

 
Wymagania: 
 Wykształcenie średnie, studia w kierunku technicznym. 
 Dokładność, sumienność, zaangażowanie oraz elastyczność w pracy. 
 Pozytywne usposobienie i chęć rozwoju zawodowego. 

 
Oferujemy: 
 Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku. 
 Niezbędne szkolenia 
 Możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji. 
 Współpracę z doświadczonym zespołem. 

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: rekrutacja@pwlarix.pl 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy 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 2002r. Nr 101, poz 926 ze zm.).” 

 
Informujemy, że Administratorem danych jest P.W. Larix Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. 

Młynarskiej 21 lok. 104. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści 

swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych 

danych osobowych jest dobrowolne. 
 


