Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje konserwatora sekcji technicznej Akwarium Gdyńskiego - Kierownika
miejsce pracy: Akwarium Gdyńskie MIR-PIB
Od Kandydatów oczekujemy:
 wykształcenie średnie techniczne;
 uprawnienia z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych (SEP);
 doświadczenie: minimum 2-letni staż na stanowisku brygadzisty lub pokrewnym na

podobnym stanowisku;
 umiejętność planowania, rozdziału i nadzorowania realizowanych prac;
 biegła znajomość obsługi komputera (MS Office, aplikacje sieciowe).
Atuty:
 mile widziane wykształcenie wyższe – inżynier budowlany,
 mile widziana umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.
Opis stanowiska:














kontrola stanu budynku;
zarządzanie pracownikami sekcji technicznej w systemie zmianowym;
planowanie i realizacja prac remontowych i konserwacyjnych;
prowadzenie magazynów materiałów eksploatacyjnych i budowlanych;
udział w sporządzaniu koncepcji i pracach przygotowawczych inwestycji;
udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych;
udział w przygotowaniu planów rzeczowo-finansowych i planów remontów budynków;
organizowanie i udział w przeglądach technicznych budynków;
organizowanie i udział w pracach remontowych i konserwacyjnych;
weryfikacja zakresu robót remontowych, kosztorysów, dokumentacji technicznej w ramach
realizowanych prac;
udział w odbiorach robót;
inne obowiązki zostaną ustalone w drodze negocjacji w zależności od dodatkowych
formalnych kwalifikacji i umiejętności kandydatów.

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 30 listopada 2017 r.,

list

motywacyjny)

na

adres

e-mail

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

