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1) INSPEKTORA NADZORU BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
ZAKRES OBOWIĄZKÓW :
- nadzór, kontrola i zabezpieczenie prawidłowości eksploatacji instalacji elektrycznych
i teletechnicznych wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej w budynkach,
- przygotowanie zapytań ofertowych, zbieranie ofert, negocjowanie warunków oraz
wnioskowanie wyboru wykonawcy w ramach działających komisji przetargowych,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad prowadzonymi robotami branży elektrycznej,
- kontakt z mieszkańcami w zakresie robót elektrycznych i instalacji elektrycznych.
WYMAGANIA
- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych szeroko rozumianych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robotami elektrycznymi,
- dobra organizacja pracy i samodzielność,
- dodatkowo mile widziane doświadczenie i uprawnienia w zakresie nadzoru nad urządzeniami
teletechnicznymi i dźwigowymi.
2) INSPEKTORA NADZORU BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ
ZAKRES OBOWIĄZKÓW :
- nadzór, kontrola i zabezpieczenie prawidłowości eksploatacji budynków mieszkalnych
wielorodzinnych i pawilonów usługowych,
- przygotowanie zapytań ofertowych, zbieranie ofert, negocjowanie warunków oraz
wnioskowanie wyboru wykonawcy w ramach działających komisji przetargowych,
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad prowadzonymi robotami branży ogólnobudowlanej,
- kontakt z mieszkańcami w zakresie robót ogólnobudowlanych.
WYMAGANIA
- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych szeroko rozumianych funkcji technicznych
w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robotami ogólnobudowlanymi,
- dobra organizacja pracy i samodzielność.
Oferty należy składać w sekretariacie w siedzibie Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28A, 62-510 Konin.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Prosimy o zamieszczenie w dostarczonych lub przesłanych na adres Spółdzielni ofertach poniższej
klauzuli informacyjnej, której pełna treść dostępna jest pod ogłoszeniem na stronie internetowej
Spółdzielni : www.ksmkonin.pl
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych –
Konińską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Koninie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 28A,
w procesie rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne
z prawdą. Zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawienia”.
Oferty niezawierające tej klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane i będziemy zobligowani do ich
zniszczenia.

