
 

Chcesz mieszkać w czystej i sprawnej komunikacyjnie stolicy? Budujmy razem ekologiczny, 
nowoczesny i przyjazny transport miejski! Dołącz Biura Utrzymania Infrastruktury jako: 

Główny specjalista ds. przygotowania robót 
Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.: 2021/231 

Będziesz odpowiadać za: 

 koordynację pracy Zespołu ds. Przygotowania Robót oraz współdziałanie z innymi komórkami 
organizacyjnymi Spółki, w zakresie wynikającym z realizacji inwestycji i remontów obiektów 
budowlanych, 

 opracowanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów obiektów budowlanych, 

 nadzór nad planowaniem i koordynacją terminów realizacji inwestycji i remontów obiektów 
budowlanych, 

 nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, 

 analizę możliwości realizacyjnych i zapewnienie bieżącego korygowania planów inwestycyjnych 
i remontowych, 

 przygotowanie okresowych raportów z rzeczowej i finansowej realizacji inwestycji i remontów, 

 przygotowywanie dokumentów do zawierania porozumień w zakresie koordynacji robót z innymi 
jednostkami i podmiotami, 

 dopełnienie niezbędnych formalności związanych z realizacją robót m.in. w zakresie koordynacji 
robót, usuwania kolizji, zgłoszeń i zawiadomień organów i urzędów. 

Czeka na Ciebie: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

 praca w godzinach 7.00- 15.00, 

 możliwość wykupienia pakietu prywatnej opieki medycznej i karnetów sportowych, 

 bilet na przejazdy całą warszawską komunikacją miejską za jedyną złotówkę rocznie dla Ciebie i 
Twoich dzieci oraz dofinansowanie do biletów w wysokości 50% dla osób spoza Warszawy, 

 pakiet socjalny (m.in. dofinansowania do urlopu wypoczynkowego dla Ciebie i Twojej rodziny, 
możliwość otrzymania nisko oprocentowanej pożyczki na remont/zakup mieszkania), 

 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji (dofinansowujemy studia – nawet do 80% kosztów), 

 możliwość nauki języka angielskiego i niemieckiego w 100% finansowanej przez Spółkę, 

 podwyższone do 2% wpłaty do PPK, 

 zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe. 

A od Ciebie oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego technicznego, administracyjnego, ekonomicznego lub na kierunku prawo, 

 przynajmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji budowlanych przy 
planowaniu i przygotowaniu robót, w wydziałach inwestycji jednostek administracyjnych i urzędach 
związanych z przygotowaniem, realizacją i/lub koordynacją robót budowlanych, 



 doświadczenia w realizacji projektów prowadzonych tzw. metodyką zarządzania projektami, 

 znajomości przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych i kodeksu postępowania 
administracyjnego, 

 umiejętności obsługi pakietu MS Office, mile widziana umiejętność obsługi programu MS Project, 

 umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania procesem i organizacji pracy własnej, 

 zaangażowania w pełnione obowiązki i dążenia do realizacji wyznaczonych zadań, 

 umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji. 

 

Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do pracodawcy. Link 
do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/glowny-specjalista-ds-przygotowania-
robot_6442101.html 
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