
 

 
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI  

W DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY 
informuje, iż poszukuje kandydatów na wolne stanowisko 

ADMINISTRATORA DOMÓW 
w pełnym wymiarze czasu pracy 

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

 sporządzanie planów gospodarczych dotyczących zarządzania nieruchomościami; 

 obsługa najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w zarządzie Zakładu, w tym udzielanie 

niezbędnych informacji ustnych bądź pisemnych (zawiadomienia, ogłoszenia itp.) oraz 

wydawanie odpowiednich dokumentów; 

 utrzymanie należytego stanu zasobów lokalowych poprzez zgłaszanie Działowi Technicznemu 

potrzeb w zakresie konserwacji i remontów oraz usuwania awarii; 

 określanie wymiaru opłat za najem lokali mieszkalnych; 

 nadzór nad przejmowaniem lokali i rozliczanie najemców ze zwalnianych lokali; 

 prowadzenie ewidencji lokali nie zasiedlonych oraz podejmowanie działań zmierzających do 

szybkiego przygotowania lokali zwalnianych do kolejnego zasiedlenia; 

 przygotowywanie wniosków wraz z odpowiednią dokumentacją w celu wypowiedzenia umów 

najmu lokali mieszkalnych i przekazywanie do właściwej komórki organizacyjnej Zakładu; 

 współpraca z dostawcami mediów i usługodawcami oraz potwierdzanie prawidłowości wykonania 

usług i wystawionych faktur; 

 przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych; 

 sprawowanie nadzoru nad pracą dozorców domów oraz firmy sprzątającej. 
 

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, 

 znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym 

zasobie gminy oraz kodeksu cywilnego;  

 znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, 

 niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. 
 

Wymagania pożądane: 

 doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,  

 znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego,  

 umiejętność pracy w zespole;  

 dobra organizacja pracy;  

 odpowiedzialność, komunikatywność, bezkonfliktowość. 
 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie aplikacji (cv + list motywacyjny) na adres: 

kadry@zgnwlochy.waw.pl (w tytule należy wpisać: Oferta pracy Administrator)  

lub złożenie osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w 

Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy przy ul. Bolesława Chrobrego 7 (wejście od  

ul. Milanowskiej 8A) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00. 

Termin składania dokumentów: 31.10.2016r. 
Zastępca Dyrektora 

Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami 

w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy 

 

/-/ Adam Słysz 
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