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Stanowisko Starszy specjalista ds. budowlanych 

Nazwa firmy Centrum Nauki Kopernik 

Informacje o 
firmie 

Centrum Nauki Kopernik 

poszukuje osoby do pracy na stanowisku: 

Opis stanowiska 

Zakres obowiązków: 

 Opiniowanie lub rekomendowanie rozwiązań wymagających wiedzy konstrukcyjno-
budowlanej. 

 Szacowanie zakresu robót budowlanych, przygotowywanie projektów zapytań 
ofertowych oraz zbieranie i analiza ofert. 

 Przygotowanie niezbędnych informacji i dokumentacji w celu wyłonienia wykonawcy 
usług, dostaw i robót budowlanych, w tym m.in. szacowanie wartości zamówienia, 
opisu przedmiotu zamówienia, danych techniczno - organizacyjnych do projektów 
umów. 

 Przygotowanie i przekazywanie wykonawcy usług, dostaw i robót budowlanych 
niezbędnej dokumentacji w celu realizacji zamówienia. 

 Organizacja, koordynacja, nadzorowanie i odbiór robót budowlanych, w tym 
współpraca  
z kierownikami budowy, robót i projektantami. 

 Weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z zapisami umowy i 
OPZ. 

 Przygotowanie niezbędnych wniosków i dokumentacji w celu uzyskania opinii i 
decyzji  
o pozwoleniu na budowę lub o zgłoszeniu realizacji remontów lub inwestycji oraz 
zgłoszenia zamiaru budowy. 

 Udział w pracach komisji przetargowych oraz organizacja i uczestnictwo w 
odbiorach technicznych, organizowanie i przeprowadzanie przeglądów technicznych 
w okresie gwarancji. 

 Doraźna koordynacja i nadzorowanie usług obsługi technicznej nieruchomości. 

Wymagania 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne, kierunek budownictwo ogólne / konstrukcje oraz  
min. 3 lata doświadczenia zawodowego w budownictwie, utrzymaniu technicznych 
obiektów lub wykształcenie średnie techniczne z uprawnieniami oraz min. 5 lat 
doświadczenia 
w kierowaniu robotami budowalnymi / utrzymaniu technicznym obiektów. 

 Praktyczna znajomość pakietu MS Office. 

 Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w środowisku 
wielozadaniowym. 

 Praktyczna znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy 
Prawo Budowlane, Prawo o Zagospodarowaniu Przestrzennym. 

 Doświadczenie w analizie dokumentacji projektowej, kontroli postępu prac 
projektowych  
i wykonawczych (budowlano-remontowych) oraz koordynacji i nadzorze nad 
realizacją robót remontowych i odbiorach technicznych. 

Mile widziane: 

 Uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej. 

 Umiejętność kosztorysowania robót w systemie Norma pro, czytanie rysunku 
technicznego, znajomość podstawowa AUTOCad. 

 Doświadczenie w pracy przy utrzymaniu technicznym nieruchomości publicznych i 
prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego. 



 

Oferujemy 

Oferujemy: 

 Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze etatu. 

 Różnorodne i ambitne wyzwania zawodowe w prestiżowej instytucji kultury. 

 Pracę w nowoczesnym budynku zlokalizowanym przy stacji II linii metra. 

 Wsparcie zespołu oraz możliwość rozwoju zawodowego. 

 Zapewniamy benefity pracownicze (m.in. prywatną opiekę medyczną, 
dofinansowanie karty Multisport, Legimi, świadczenia z ZFŚS). 

Data wygaśnięcia 
oferty pracy 

2022-07-07 23:59:39 

Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/starszy-specjalista-ds-
budowlanych_7191102.html 
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