
Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Warszawa, Praga-Południe, ul. Brukselska 21 

Stanowisko 
Inspektor / Starszy Inspektor / Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji i 

Remontów 

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 ze 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 Rozwoju/ Dział Przygotowania Inwestycji i Remontów/ Wydział Kosztorysów i 
Przygotowania Remontów) 

Wymagania 

Naszym Pracownikom oferujemy: 

 zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 

 pracę w oparciu o wartości wynikające ze 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: 

 opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, 
zapisów merytorycznych SIWZ, istotnych postanowień umowy) niezbędnej do 
wyboru wykonawców prac projektowych oraz robót budowlanych 

 współpraca z biurami projektowymi, urzędami oraz jednostkami wewnętrznymi 
Spółki w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji 

 koordynacja i kontrola realizacji umów zawartych z wykonawcami prac projektowych 

 prowadzenie okresowych analiz przebiegu inwestycji wraz z raportowaniem 
zaawansowania prac 

 współtworzenie planu inwestycji i remontów w zakresie przydzielonych zadań 

Nasze wymagania: 



 

 wykształcenie wyższe (mile widziane kierunki z zakresu budownictwa, inżynierii 
sanitarnej); 

 minimum 1 rok doświadczenia zawodowego, preferowane 3 lata (mile widziane 
doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji związanych z przebudową 
i remontem obiektów budowlanych) 

 znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie przygotowywania dokumentacji 
przetargowej, uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, 
sporządzania dokumentacji projektowej 

 podstawowa wiedza z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa 
Budowlanego 

 umiejętność pracy pod presją czasu 

Oferujemy 
W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie 
dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia. 

Data wygaśnięcia 

oferty pracy 
2023-04-08 13:08:37 

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-starszy-

inspektor-specjalista-w-dziale-przygotowania-inwestycji-i-remontow_8051820.html 
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