OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko
Technika budowlanego branży sanitarnej.
ZARZĄD Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o. 78-400 Szczecinek ul. Cieślaka 6b, ogłasza nabór na stanowisko Technika budowlanego
branży sanitarnej.
Wymagania wobec kandydata:
1) wykształcenie wyższe lub średnie budowlane/ techniczne,
2) mile widziane uprawnienia budowlane odpowiednio do:
a) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót o specjalności konstrukcyjnobudowlanej,
b) kierowania i nadzorowania robót w zakresie wewnętrznych instalacji sanitarnych,
gazowych i centralnego ogrzewania,
3) biegła obsługa komputera, w tym bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, i znajomość
programów do kosztorysowania.
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny – z zaznaczeniem w treści „Nabór na stanowisko technika budowlanego
branży sanitarnej”,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów
rekrutacji o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.),
poświadczone własnoręcznym podpisem.
Podstawowy zakres obowiązków:
Nadzór i rozliczanie robót budowlanych branży sanitarnej wykonywanych w zasobach
zarządzanych przez Spółkę i stanowiących jej własność.
Warunki zatrudnienia:
1) umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony,
2) wymiar pełnego etatu,
3) wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Spółki.
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub wysłać pocztą w terminie do
dnia 28 lutego 2018r, na adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Cieślaka 6 B
78-400 Szczecinek
Kandydaci spełniający niezbędne wymagania, zostaną powiadomieni telefonicznie
o terminie dalszej rekrutacji.
Jednocześnie Zarząd ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku, zastrzega sobie prawo odstąpienia
od dalszego etapu rekrutacji bez podania przyczyny lub skrócenia okresu rekrutacji, w przypadku
wpłynięcia oferty w pełni spełniającej oczekiwania Spółki.
Szczecinek, dnia 04.01.2018r.
Zarząd Spółki

