Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje specjalisty ds. budowlanych / Inspektora nadzoru*
miejsce pracy: Gdynia
Od Kandydatów oczekujemy:















wykształcenia wyższego technicznego w zakresie budownictwa,
posiadania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub
instalacji sanitarnych będzie dodatkowym atutem *,
znajomości przepisów oraz wymogów formalno-prawnych związanych z działalnością inwestycyjną,
remontową i utrzymaniową obiektów budowlanych,
znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
praktycznej umiejętności obsługi komputera w tym AUTOCAD-a,
praktycznej umiejętności obsługi programu NORMA (dodatkowy atut),
umiejętności weryfikacji i analizy projektów technicznych,
udokumentowania, co najmniej trzyletniego doświadczenie w zakresie wykonywania prac związanych
z budownictwem , w dziale przygotowania inwestycji lub pokrewne,
znajomość języka angielskiego,
posiadanie prawa jazdy kat. B,
zdolności organizacyjnych,
umiejętności sprawnego rozwiązywania problemów,
bardzo dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
dyspozycyjności w sytuacjach awaryjnych.

Opis stanowiska:















opiniowanie, uzgadnianie i weryfikacja planów rzeczowo-finansowych remontów obiektów MIR-PIB,
organizowanie i udział w przeglądach technicznych budynków,
dokonywanie oględzin obiektów budowlanych celem oceny ich stanu technicznego, określanie
przyczyn powstania wad i sytuacji awaryjnych, proponowanie rozwiązań technicznych mających na
celu doprowadzanie obiektu do stanu pożądanego,
sporządzanie wycen robót budowlanych oraz kosztorysów z wykorzystaniem specjalistycznych
programów komputerowych oraz fachowej literatury celem określenia wartości szacunkowej zadań
oraz wartości planowanych i realizowanych zadań. Dokonywanie wizji obiektu lub robót,
przygotowywanie obmiarów, analizowanie i dokonywanie obliczeń,
sporządzanie dokumentów będących podstawą do wszczęcia procedur o zamówienie publiczne
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym szczegółowych opisów przedmiotu
zamówienia, założeń funkcjonalno-użytkowych, programów funkcjonalno-użytkowych, na potrzeby
wyłonienia wykonawców usług i robót budowlanych,
branie udziału w przygotowywaniu dokumentacji na roboty budowlane oraz usługi, do których stosuje
się ustawy Prawo zamówień publicznych,
prowadzenie korespondencji z wykonawcami robót budowlanych, usług oraz
komórkami
organizacyjnymi MIR-PIB celem zachowania ciągłości i prawidłowości realizacji zadań,
uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych oraz usług celem sprawdzenia zgodności wykonanego
zamówienia z warunkami umowy, w tym z opisem przedmiotu zamówienia,
uczestniczenie w pracach komisji przetargowych celem zgodnego z przepisami wyłonienia
wykonawców robót budowlanych lub usług,
* pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy lub kierownika robót oraz
koordynatora umów o roboty budowlane i usługi, reprezentowanie inwestora na budowie poprzez
sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z opisem przedmiotu zamówienia, w tym projektem i
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
* dokonywanie kontroli okresowych zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie;
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 możliwość rozwoju zawodowego i udziału w szkoleniach specjalistycznych;
 pakiet socjalny, sportowy i opiekę medyczną.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV,
rekrutacja@mir.gdynia.pl w terminie do dnia 07 maja 2017r.,

list

motywacyjny)

na

Prosimy o podanie w temacie nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.

adres

e-mail

Dziękujemy za nadesłane oferty. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi
kandydatami.
Prosimy również o załączenie w CV oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U .2016 poz.922).
„Wyrażam/nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez {MIR-PIB} moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

