
Dział Kadrowo-Płacowy                                                          Kraków, 04.11.2015 r.    

 

KOMUNIKAT NR  109/15 

 

Informuję, że Miasteczko Studenckie AGH 

poszukuje 2-ch kandydatów na stanowisko 

 

inspektora nadzoru instalacji sanitarnych. 

 
Wymagania stawiane kandydatom:  

1) wykształcenie wyższe techniczne, 
2) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej                   

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
3) staż pracy – minimum 5 lat w charakterze inspektora nadzoru, 
4) praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie, kpa, ustawy PZP, 
5) biegła umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office i programów kosztorysowych). 

 
Dodatkowym atutem będzie: 
1) komunikatywność oraz samodzielność w pracy, 
2) umiejętność pracy w zespole, 
3) umiejętność korzystania z przepisów prawa, 
4) wysoka kultura osobista, 
5) rzetelność, sumienność, 
6) systematyczność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, 
7) prawo jazdy kat. B. 

 
Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku pracy: 
1) wykonywanie czynności kontrolnych na podstawie przepisów prawa budowlanego, 
2) nadzór nad pracami remontowymi, prowadzonymi w obiektach MS, 
3) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych i nadzór nad usuwaniem usterek i wad, 
4) uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych z zakresu prawa budowlanego, 
5) przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i pism, 
6) opracowywanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych okresowych kontroli stanu technicznego 

obiektów, 
7) przyjmowanie zawiadomień i zgłoszeń zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
8) wydawanie warunków technicznych, 
9) uczestnictwo w pracach związanych z przygotowywaniem dokumentacji technicznej dla przeprowadzania procedur 

przetargowych wraz z oceną ofert składanych w ramach tych postępowań, praktyczna znajomość ustawy PZP, 
10) kontrola rozliczeń finansowo-rzeczowych – opis merytoryczny faktur, 
11) sporządzanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich. 
 
Preferowane będą osoby posiadające uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 
Zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu na 3-miesięczny okres próbny, z możliwością przedłużenia, w tym również na czas 
nieokreślony. 
 

Zgłoszenie winno zawierać: 
1) CV i list motywacyjny, 
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
3) kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w                       
    budownictwie oraz przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
4) kopie dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia oraz posiadane kwalifikacje. 
 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku         
o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).” 

 
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych dokumentów) 
kandydatami. 

 
Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo 
powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.  

 
Dokumenty należy składać w sekretariacie Miasteczka Studenckiego AGH, Kraków ul. J.Rostafińskiego 7a w terminie 
do 17 listopada 2015 roku. 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


