
                                         - OGŁOSZENIE - 
 

KONKURS NA STANOWISKO  DS. BUDOWLANYCH 
 
Opis stanowiska: 
miejsce pracy: Krzeszowice 
forma pracy: pełny etat 
umowa: umowa o pracę 
pracodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Przyjaźń” 
w Krzeszowicach 
   
Zakres zadań: 
- udział w opracowywaniu programów i planów remontowych 
- sporządzanie/weryfikacja kosztorysów robót remontowo-budowlanych 
- nadzór nad realizacją prowadzonych prac remontowo-budowlanych 
- dbanie o właściwy stan techniczny budynków Spółdzielni 
- prowadzenie książek obiektów budowlanych 
- organizowanie i nadzór nad kontrolami i przeglądami technicznymi obiektów 
budowlanych 
- inne 
 
Warunki jakie powinien spełniać kandydat: 
1. wykształcenie średnie lub wyższe budowlane, 
2. co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie( 7 lat w przypadku wykształcenia 
średniego), 
3. uprawnień budowlanych, 
4. umiejętności kosztorysowania robót budowlanych, 
5. znajomość obsługi komputera, 
6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych 
7. niekaralność, 
8. dyspozycyjność, 
 
Dodatkowo wskazane jest posiadanie:  
- wiedzy i/lub doświadczenia w zakresie instalacji sanitarnych i ciepłownictwa, 
- znajomości zarządzania nieruchomościami, w tym technicznej eksploatacji 
nieruchomości, 
- umiejętności współpracy w zespole i zarządzania zasobami ludzkimi, 
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
1. CV wraz z listem motywacyjnym, informacja o sposobie kontaktowania się z 
kandydatem (aktualny adres i telefon kontaktowy). 



2. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata – dyplom 
ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych, świadectwa ukończonych 
kursów i uzyskanych uprawnień. 
3. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg i ocenę pracy zawodowej. 
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do 
czynności prawnych. 
6. Oświadczenie o niekaralności oraz, że nie toczy się wobec kandydata. 
postępowanie sądowe, karne lub karno-skarbowe 
7. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. 
 
Miejsce i termin złożenia wymaganych dokumentów 
 
Zgłoszenie złożone w zamkniętej kopercie z napisem: „KONKURS NA 
STANOWISKO DS. BUDOWLANYCH (nie otwierać)” należy złożyć  do             
dnia 15.04.2015 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przyjaźń” w Krzeszowicach przy ul. Długiej 18a w godzinach pracy lub 
listownie na adres Spółdzielni (decyduje data wpływu zgłoszenia). 
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie, jak też zawierające braki 
formalne nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu prowadzenia rozmów 
kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, co najmniej 
7 dni przed ich terminem. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo 
zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania 
przyczyn i bez wyłonienia kandydatów oraz dowolnego wyboru kandydata. 
Zarząd Spółdzielni powiadomi kandydatów o zakończeniu postępowania 
konkursowego. 
 
 
Bliższych informacji  udziela Prezes Zarządu bezpośrednio w biurze Spółdzielni 
lub telefonicznie pod nr tel. 12 282 09 04                                                   


