
Miejscowość Warszawa, ul. Mikkego 4 

Stanowisko Inspektor Nadzoru w Specjalności Sanitarnej 

Nazwa firmy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 

Informacje o 
firmie 

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie? 

Jesteśmy firmą z ponad 135 letnią tradycją! 

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej 
ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody! 

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy! 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko: 

Opis stanowiska (Pion Wody/ Zakład Sieci Wodociągowej/ Oddział Nadzoru) 

Wymagania 

Praca w systemie równoważnym (6:00 – 18:00; 18:00 -6:00) 

  

Naszym Pracownikom oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji 

 atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez 
cele 

 kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie 

 dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - 
studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie 

 możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz 
grupowego ubezpieczenia na życie 

 bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in 
dofinansowanie do wczasów pod gruszą) 

 uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, 
spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska) 

Główny zakres obowiązków: 

 kontrola wykonywania robót związanych z usuwaniem awarii wodociągowych 
i wymianą sieci wodociągowej metodą bezwykopową (wykonywanych przez firmy 
zewnętrzne) zgodnie z przepisami BHP i p.poż. obowiązującymi normami 
technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie sieci i instalacji 
sanitarnych 

 sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

 potwierdzenie faktycznie wykonanych robót 

 potwierdzenie usuwania wad w okresie gwarancyjnym 

 kontrola, potwierdzenie i rozliczenie finansowe nadzorowanych prac 

 sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, 
kosztorysy inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania) 

 bieżące uzupełnienie raportów w zakresie nadzorowanych robót związanych 
z usuwaniem awarii wodociągowych 

Nasze Wymagania: 

 wykształcenie wyższe kierunkowe – sanitarne 

 uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń 

 bardzo dobra znajomości przepisów prawa budowlanego 

 minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe 

 umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Ms Office 

 prawo jazdy kat. B 



 

 umiejętność efektywnej organizacji czasu pracy 

 komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność 

Oferujemy 

  

W przypadku zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną prosimy o zabranie dokumentów 
poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia. 

Data 
wygaśnięcia 
oferty pracy 

2022-12-03 11:59:30 

Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: https://www.praca.pl/inspektor-nadzoru-w-
specjalnosci-sanitarnej_7705335.html 
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