
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Akademicka”   
ogłasza nabór na stanowisko 

Głównego specjalisty ds. technicznych 

Wymagane dokumenty, należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 
“Akademicka”  we Wrocławiu, przy ul. Jaracza 48, w terminie do dnia 30.10.2020r.                     
do godz. 15.00 lub przesłać pocztą na powyższy adres (decyduje data wpływu) lub na 
adres e-mail biuro@smakademicka.pl. 

Miejsce pracy: Wrocław 
 
Wymiar etatu-  ½  
 
Do obowiązków należeć będzie między innymi: 

 przygotowywanie, organizacja i nadzór nad robotami remontowymi budowlanymi                  
i instalacyjnymi wykonywanymi przez podmioty zewnętrzne 

 prowadzenie dokumentacji technicznej i prawnej obiektów budowlanych i kotłowni 
gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 nadzór nad technicznym utrzymaniem nieruchomości, 
 przygotowywanie  planów remontowych,  
 przygotowywanie umów i zleceń dla podmiotów zewnętrznych, 
 sporządzanie i weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów, 
 przygotowywanie dokumentów do postępowań przetargowych na roboty budowlane                 

i instalacyjne 
 nadzór nad wykonywaniem rocznych przeglądów technicznych nieruchomości  
 organizacja i nadzór nad bieżącymi robotami konserwatorskimi 
 sporządzanie pism, odpowiedzi 
 udział w postępowaniach przetargowych 
 nadzór nad obsługą techniczną sześciu gazowych kotłowni lokalnych 
 udział w procesie rozliczania mediów 

Wymagania kwalifikacyjne: 

 wykształcenie techniczne budowlane minimum średnie 
 roczne doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku   
 znajomość zagadnień związanych z eksploatacją nieruchomości i rozliczaniem 

mediów, 
 znajomość  przepisów budowlanych i procedur w postępowaniach administracyjnych 
 umiejętność kosztorysowania (NORMA itp.) 
 rzetelność, samodzielność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie 

Oferujemy: 
 pracę w stabilnej firmie, 
 zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu, 
 wynagrodzenie stosowne do umiejętności i zaangażowania w pracę, 
 szkolenia, 
 pracę w niedużym zespole. 



Oferta powinna zawierać: 

 list motywacyjny, 
 CV. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka zastrzega sobie prawo zrezygnowania z oferty bez 
podania uzasadnienia. 

Oferty, które wpłyną po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie będą 
rozpatrywane. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Akademicka”. Niniejsze oświadczenie jest zgodą w rozumieniu art. 4 pkt 11 ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych ( RODO)”. 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Nadesłanych ofert nie zwracamy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


