
 

 

 
 
 
 

 

 
OGŁOSZENIE 

 

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu, poszukuje inżyniera na stanowisko Specjalisty ds. eksploatacji 
technicznej. 
 

Rodzaj pracy:  Pełny etat 
Rodzaj umowy:           Na okres próbny – 6 miesięcy 

Liczba wakatów:  1 

Min. doświadczenie: min. 3 lata liczone od momentu uzyskania uprawnień 

budowlanych 

Min. wykształcenie: wyższe inżynierskie – branża budowlana 

 

Umiejętności zawodowe: 
a) Wymagane 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 

-  przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego 
- min. 3 letnie doświadczenie liczone od momentu uzyskania 

uprawnień budowlanych 
- obsługa komputera – programy OFFICE oraz CAD; 
- kosztorysowanie 
- znajomość projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, książek obiektów 
budowlanych 

- znajomość obowiązujących norm, przepisów i warunków 
technicznych, w tym Prawa budowlanego 

- umiejętności organizacyjne i samoorganizacja 
- komunikatywność i zaangażowanie 

b) mile widziane – 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
posiadanej specjalności 
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Zadania główne 
a) weryfikacja rozliczeń rzeczowo-finansowych wykonanych robót, w tym 

rozliczanie poszczególnych robót, 

b) opracowywanie i weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych, 

c) współudział w rozliczaniu przez Spółkę rzeczowo-finansowym 
inwestycji i remontów, w tym rozliczanie uzyskanych przez 
Pracodawcę dotacji, pożyczek, kredytów itp., 

d) sprawdzanie otrzymywanych i wystawianych przez Pracodawcę faktur 
pod względem merytorycznym, 

e) przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia Pracodawcy jako 
zamawiającego i udział w pracach komisji przetargowych 
powoływanych przez Zarząd Pracodawcy, 

f) przygotowywanie i kompletowanie dokumentów Pracodawcy w ramach 
postępowań prowadzonych w trybie ustawy Prawo budowlane, w tym 
w zakresie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, wypisu i wyrysu 
z planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach 
zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, 

g) przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji powykonawczej do 
zgłoszenia zakończenia robót i uzyskania decyzji pozwolenia na 
użytkowanie/uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia 
zakończenia realizacji robót, 

h) uczestniczenie w procesie przygotowywania przez Pracodawcę 
wniosków o dotację/dofinansowanie, pożyczki i kredyty na realizację 
inwestycji i remontów ze środków krajowych i pomocowych Unii 
Europejskiej, 

i) uczestniczenie w tworzeniu projektów rocznych oraz wieloletnich 
planów rozwojowych Pracodawcy, w tym planów rzeczowo-finansowych 
i planów zamówień publicznych oraz zgłaszanie w tym zakresie uwag i 
przekazywanie niezbędnych informacji, 

j) prowadzenie książek obiektów budowlanych, 

k) terminowe przeprowadzanie wymaganych przeglądów technicznych 
obiektów budowlanych, 

l) wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w 
zakresie posiadanych uprawnień, uczestniczenie w imieniu i na rzecz 
Pracodawcy w odbiorach robót budowlanych, 
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m) weryfikacja prawidłowości dokumentacji przygotowywanej przez 
wykonawców - projektantów, w tym projektów budowlanych i 
wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 
programów funkcjonalno-użytkowych, kosztorysów inwestorskich oraz 
przedmiarów robót,  

n) uczestniczenie w wyznaczonych przez upoważnionych pracowników 
Pracodawcy spotkaniach z kontrahentami Pracodawcy oraz z innymi 
wskazanymi przez Pracodawcę podmiotami, 

o) sporządzanie projektów pism wystosowywanych przez Pracodawcę 
oraz innych wskazanych przez upoważnionych pracowników 
Pracodawcy dokumentów, 

p) niezwłoczne przekazywanie niezbędnych informacji upoważnionym 
pracownikom Pracodawcy oraz innym pisemnie upoważnionym przez 
Zarząd Pracodawcy osobom, 

q) informowanie upoważnionych pracowników Pracodawcy lub pisemnie 
upoważnionych przez Zarząd Pracodawcy osób o wszelkich 
przypadkach naruszenia dostępu do dokumentacji Pracodawcy przez 
niepowołane do tego osoby, 

r) archiwizacja dokumentacji Pracodawcy oraz dbanie o prowadzenie 
i przechowywanie dokumentacji Pracodawcy w miejscu niedostępnym 
dla osób do tego niepowołanych, 

s) uczestniczenie we współpracy z Zarządcą poszczególnych obiektów 
Pracodawcy, w bieżącym prowadzeniu wszelkich spraw Pracodawcy 
związanych z udzielonymi przez wykonawców gwarancjami i 
rękojmiami na wykonane roboty, w tym udział w przeglądach 
gwarancyjnych. 

Zadania pomocnicze/dodatkowe 
a) uczestniczenie w procesie przygotowywania wniosków o 

dotację/dofinansowanie, pożyczki i kredyty na realizacji inwestycji i 
remontów ze środków krajowych i pomocowych Unii Europejskiej; 

b) współudział w rozliczaniu rzeczowo-finansowym uzyskanych dotacji, 
pożyczek, kredytów itp.; 

c) uczestniczenie w tworzeniu projektów rocznych oraz wieloletnich 
planów rozwojowych Spółki, w tym planów rzeczowo-finansowych i 
planów zamówień publicznych oraz zgłaszanie w tym zakresie uwag i 
przekazywanie niezbędnych informacji; 

d) uczestniczenie w wyznaczonych przez Spółkę spotkaniach z 
kontrahentami Spółki oraz z innymi wskazanymi przez Spółkę 
podmiotami; 

e) sporządzanie projektów pism dla Spółki oraz innych wskazanych przez 
Spółkę dokumentów; 
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f) przekazywanie Spółce niezwłocznie niezbędnych informacji oraz innym 
upoważnionym przez Spółkę pisemnie osobom; 

g) informowanie Zarządu lub innej upoważnionej przez Zarząd pisemnie 
osoby o wszelkich przypadkach naruszenia dostępu do dokumentacji 
Spółki przez niepowołane do tego osoby; 

h) archiwizacja dokumentacji oraz dbanie o prowadzenie i 
przechowywanie dokumentacji Spółki w miejscu niedostępnym dla 
osób do tego niepowołanych 

 
          Miejsce, termin i sposób składania ofert: 
          a) Każdy z kandydatów/ek winien złożyć ofertę zawierającą min.:  

 oświadczenie potwierdzające, że kandydat jest obywatelem polskim*, 
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
publicznych, posiada kwalifikacje wymagane do wykonywania pracy 
na stanowisku specjalisty ds. eksploatacji technicznej, nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 
skarbowe; 
*kandydat nieposiadający polskiego obywatelstwa, winien posiadać 

znajomość języka polskiego potwierdzoną odpowiednim dokumentem 

określonym w przepisach o służbie cywilnej oraz dokument 

potwierdzający jego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem obowiązującym w 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 list motywacyjny; 
 życiorys (curriculum vitae); 
 dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie; 
 dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia budowlane oraz 

przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 
b) Termin składania ofert: do dnia 25.04.2018 r., do godziny 10.00. 

c) Miejsce i sposób składania ofert: 
 oferty można złożyć w wersji papierowej: osobiście w sekretariacie 

Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. z/s 61-441 
Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 lub listownie na powyższy 
adres; 

 oferty mogą być również przesyłane elektronicznie na adres e-mail:     
rekrutacja@wcwi.nazwa.pl. 

  
 
 

                                                                                Ryszard Dembiński 

 

                                                                         Wiceprezes Zarządu Spółki 
                                                                                       


