
 

Zarząd Pałacu Kultury i Nauki sp. z o.o. 
poszukuje kandydata na stanowisko 

 

Inspektor nadzoru robót elektrycznych 

w Pionie Technicznym ZPKiN 
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku 

Zakres odpowiedzialności: 

 Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych/remontowych związanych z 
utrzymaniem obiektu.  

 Udział w przygotowywaniu założeń rzeczowo-finansowych i planów 
inwestycyjnych/remontowych w zakresie utrzymania obiektu. 

 Przygotowywanie dokumentacji przetargowej i udział w postępowaniach na 
pozyskanie wykonawców robót i usług w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 Ustalenie zakresu robót, sporządzanie obmiarów i kosztorysów inwestorskich. 

 Przygotowanie projektów umów dla zadań inwestycyjnych i remontowych. 

 Dokonywanie czynności odbiorowych, organizowanie i udział w pracach komisji 
odbiorowych robót, rozliczanie finansowe wykonanych robót, opiniowanie faktur 
wystawianych przez wykonawców robót. 

 Analiza wykonanej na zlecenie ZPKiN dokumentacji remontowej i inwestycyjnej. 

 Nadzór nad usługami i dostawami w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych i 
remontowych. 

 Współpraca z komórkami organizacyjnymi ZPKiN oraz innymi podmiotami i organami 
w zakresie prowadzonych spraw. 

Zakres znajomości przepisów: 

 Praca na stanowisku związana ze znajomością następujących aktów prawnych: 
Ustawa Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami, Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
innych regulacji wymaganych do realizacji zadań na ww. stanowisku. 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:  

Miejsce pracy 

Praca w budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Budynek niedostosowany dla osób 
niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. 
Budynek z windami.  

 

Stanowisko pracy 

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, 
kontaktem z interesantami oraz przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie.  

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom 
niewidomym. 



 
 

Wymagania niezbędne: 

 posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

 przynależność do regionalnej izby inżynierów i techników budowlanych,  

 wykształcenie średnie lub wyższe - kierunki techniczne elektryka lub 
elektroenergetyka, 

 minimum 2 lata stażu pracy, doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat z zakresu 
inwestycji/remontów  w zakresie infrastruktury energetycznej, 

 umiejętność sprawnej obsługi komputera, znajomość programów kosztorysowych, 

 

Wymagania dodatkowe: 

 komunikatywność, samodzielność, współpraca, dążenie do rezultatów, umiejętność 
pracy w zespole. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia: 

 curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, 

 kserokopia uprawnień i przynależności do izby  inżynierów i techników budowlanych 
oświadczenie o posiadanym obywatelstwie i o pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej 
rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych                
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”  

 dokumenty należy sporządzić w języku polskim. 

 

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o składnie CV na adres kadry@pkin.pl, w terminie do dnia 
31.01.2018 r. 

Kontakt telefoniczny z Działem Spraw Pracowniczych pod numerem: (022) 656 62 70, 656 61 98. 

mailto:kadry@pkin.pl

