
 

 
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  

W DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY 
 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko 

INSPEKTORA DS. DOKUMENTACJI  

I NADZORU OGÓLNOBUDOWLANEGO 
w pełnym wymiarze czasu pracy 

 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in.: 

 Współudział w opracowywaniu planów (rocznych i wieloletnich) robót remontowych na podstawie 

posiadanych dokumentów, dokonywanych przeglądów technicznych oraz posiadanej wiedzy 

technicznej. 

 Sporządzanie i rejestrowanie umów oraz zleceń na prace remontowe i konserwacyjne oraz ich 

uzgadnianie z radcą prawnym. 

 Sporządzanie sprawozdań w zakresie realizowanych robót remontowych. 

 Kompletowanie dokumentacji technicznej, projektowej, kosztorysowej, ekspertyz. 

 Weryfikacja kosztorysów ofertowych i współudział w ustaleniu treści umowy na roboty budowlano-

montażowe i projektowe. 

 Ewidencjonowanie elektroniczne składanych faktur wpływających po zakończeniu i odebraniu robót 

zleconych przez dział techniczny. 

 Przygotowywanie korespondencji wymaganej (pisma) przed uruchomieniem robót remontowych. 

 Udział w pracach komisji przetargowej. 

 Sporządzanie protokołów z prac komisji przetargowej. 

 Zlecanie opracowania projektów technicznych, inwentaryzacji budowlanej, ekspertyz itp. 

 Występowanie do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy z wnioskami zgłoszenia 

robót remontowych, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, uzyskania decyzji rozbiórki. 

 Współudział w załatwianiu skarg, wniosków i interwencji lokatorów i współwłaścicieli w sprawach 

technicznych. 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

Miejsce pracy – Praca w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. 

Warszawy oraz w terenie administrowanym przez ZGN Włochy. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.  

W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem  

inwalidzkim. W pomieszczeniu pracy odpowiednie szerokości dojść i przejść zgodnie z przepisami bhp.      

Stanowisko pracy – Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów 

telefonicznych, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz na terenie Miasta Stołecznego Warszawy, 

praca na wysokości. 

 

Wymagania konieczne: 

 obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państw Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, 

których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje 

prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 wykształcenie co najmniej średnie; 

 doświadczenie zawodowe co najmniej 4 lata w przypadku wykształcenia wyższego i 6 lat  

w przypadku wykształcenia średniego; 

 uprawnienia budowlane, tj. stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie; 

 członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa potwierdzone zaświadczeniem; 

 znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office; 
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 znajomość programu kosztorysowego Norma; 

 znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego; 

 znajomość regulacji prawnych z zakresu ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego; 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  

w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.  

 

Wymagania pożądane: 

 Umiejętność pracy w zespole 

 Łatwość nawiązywania kontaktów 

 Dobra organizacja pracy 

 Kultura osobista 

 Odpowiedzialność, komunikatywność, bezkonfliktowość 

 Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej 

 

Wymagane dokumenty: 

 Podpisane odręcznie curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny, 

 Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 

 Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy) oraz dodatkowych kwalifikacji 

(ukończone kursy, szkolenia itp.). 

 Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie. 

 Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw 

publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego 

lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana  do 

przedstawienia oryginału aktualnego ”Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego 

Rejestru Karnego). 

 Podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie  

z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).” 

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie osobiście w kancelarii Zakładu lub przesłanie pocztą kompletu 

dokumentów w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data otrzymania przez ZGN) na 

adres: 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa  
(wejście od ul. Milanowskiej 8A) 

z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy nr sprawy PE.110.4.2015 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

 

 

 

Dyrektor 

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 

w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

 

/-/ Rafał Jóźwiak 


