Poszukujemy kandydata na stanowisko:

Inspektor nadzoru budowlanego
Wymiar etatu: cały etat
System czasu pracy: system pracy podstawowy jednozmianowy
Miejsce wykonywania pracy: obszar działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu –
miasto Racibórz i przyległe gminy

Zadania na stanowisku :
1. Zatwierdzanie projektów sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w Raciborzu.
3. Kontrola zgodności przebiegu procesu budowlanego z przepisami prawa budowlanego
i
ochrony
środowiska,
projektem
budowlanym,
warunkami
określonymi
w
decyzji
o pozwoleniu na budowę, pozostałą dokumentacją budowy i wiedzą techniczną.
4. Reprezentowania ZWiK sp. z o.o. na budowie poprzez sprawowanie kontroli.
5. Prowadzenie nadzorów branżowych w zakresie sieci wod-kan dla firm prowadzących prace ziemne w ich
pobliżu.
6. Prowadzenia postępowań wyjaśniających przyczyny katastrofy budowlanej.
7. Przyjmowania podań, skarg i wniosków od stron postępowania oraz współdziałanie z organami kontroli
państwowej.
8. Potwierdzania robót faktycznie wykonanych oraz potwierdzania faktu usunięcia wad.
9. Prowadzenie odbiorów technicznych nowo budowanych sieci i przyłączy wod-kan.

Oczekiwania :
1. Wykształcenie wyższe o kierunku technicznym.
2. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń.
3. Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa budowlanego.
4. Prawo jazdy kat. B
5. Solidność, rzetelność, zaangażowanie.

Oferujemy:
1. Umowę o pracę.
2. Stabilność zatrudnienia.
3. Wymiar etatu: cały etat tj. 8 godzin dziennie.
4. Pakiet medyczny.
5. Szkolenia.

Kandydaci zainteresowani rekrutacją
na stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego proszeni
są o składanie podań listownie lub przesłanie na adres e-mailowy: wodociagi@zwik-rac.com.pl w terminie
do 31.01.2019 r. Oferty powinny zawierać klauzulę: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji" Więcej informacji RODO
dla kandydatów zainteresowanych rekrutacją: http://zwik-rac.com.pl/rodo/proces-rekrutacji Informujemy,
że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

