
    
    
  
                                                                                                         

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny 
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 
tel. 71 36 80 100 • fax  71 36 72 778 
www.ue.wroc.pl 

 

 

   R-DZK.060.9.2018 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista/ka w Dziale Technicznym 
w zakresie branży sanitarnej 

 

Zakres obowiązków: 

 planowanie robót inwestycyjnych, remontowych i rozbiórkowych w zakresie obiektów budowlanych 

pod względem rzeczowym i finansowym; 

 planowanie  prac konserwacyjnych oraz naprawczych; 

 planowanie okresowych i bieżących kontroli wszystkich obiektów budowlanych będących własnością 
Uczelni w zakresie sieci i instalacji; 

 zapoznawanie kierowników jednostek organizacyjnych administrujących obiektami z założeniami 

remontowymi; 

 przygotowanie  wniosków na wykonanie  robót budowlanych  zgodnie   Regulaminem Udzielania 

Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym  oraz Prawem Budowlanym; 

 uczestnictwo w przygotowaniu  programów  funkcjonalno – użytkowych  inwestycji niezbędnych do 

przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji technicznej inwestycji; 

 przygotowanie dokumentacji technicznej  niezbędnej do przeprowadzenia robót i przeprowadzenia  

procedury przetargowej tj. opis robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

przedmiary budowlane, kosztorysy inwestorskie w zakresie robót budowlanych i remontowych; 

 pozyskanie i skompletowanie opinii, ekspertyz technicznych i decyzji właściwych instytucji i urzędów 

dotyczących planowanych inwestycji i remontów;  

 uczestnictwo w procedurze przetargowej od ogłoszenia poprzez odpowiedzi na pytania oferentów, 

wybór wykonawcy, wprowadzenie wykonawcy na budowę i przekazanie placu budowy;  

 analizę projektu umów w celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów Uczelni oraz przygotowanie 

zlecenia lub umowy do akceptacji Kanclerza; 

 nadzór na realizacją umowy w zakresie wykonania  dokumentacji technicznej; 
 nadzór nad realizacją umowy zgodnie z prawem budowlanym; 
 sprawowanie samodzielnego nadzoru nad wykonywanymi zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi, 

uczestnictwo w koordynacyjnych naradach produkcyjnych, sprawdzanie zgodności wykonania 

elementów robót z dokumentacją, odbiór robót częściowych i końcowych, zatwierdzanie atestów i 

certyfikatów materiałów  budowlanych do wbudowania, zatwierdzanie ewentualnych zmian 

projektowych,  sprawdzanie kosztorysów robót zamiennych lub dodatkowych, szacowanie i 

potwierdzanie finansowego wykonania zadania; 

 przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przekazania obiektu budowlanego w użytkowanie; 

 udział w komisyjnym przekazywaniu w użytkowanie obiektów budowlanych po zakończeniu inwestycji 

lub remontu; 

 nadzór nad budynkiem w  okresie gwarancyjnym (usuwanie wad stwierdzonych w trakcie 

użytkowania, przeglądy gwarancyjne, przeglądy konserwacyjne);  
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 rozliczenie i analiza kosztów (rozliczenie zadania inwestycyjnego  i  przekazanie środka trwałego 
dowodami OT do Działu Księgowości Materiałowej, prowadzenie systematycznej kontroli  kosztów 
poszczególnych zadań, rejestracja faktur); 

 nadzór, dozór, kontrola stanu i sprawności uniwersyteckich sieci oraz instalacji infrastruktury 

technicznej; 

 okresowe kontrole, sprawdzanie zgodności eksploatacji układów kontrolno-pomiarowych Uczelni z 

obowiązującymi przepisami; 

 udział w odbiorach technicznych układów pomiarowych oraz instalacji sanitarnych; 

 uzgadnianie dokumentacji w zakresie infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu; 

 nadzorowanie prac konserwacyjno-remontowych w zakresie instalacji  sanitarnych; 

 rozwijanie i utrzymanie systemu zarządzania budynkami BMS (inteligentny budynek) w zakresie 

instalacji sanitarnych; 

 zgłaszanie uszkodzeń i nadzór nad ich usuwaniem;  

 sporządza dokumentację dla potrzeb  MNiSW; 

 prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej dla wszystkich obiektów budowlanych Uczelni; 

 prowadzi archiwum map terenów Uniwersytetu, zawierających informację o istniejącej i 

projektowanej infrastrukturze technicznej; 

 współpraca z Państwowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego; 

 współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego w sprawach związanych z urządzeniami zarządzanymi 

przez Dział, a podlegającymi dozorowi technicznemu na mocy ustawy o dozorze technicznym;  

 prowadzenie książek obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane; 

 przeglądy półroczne, roczne i pięcioletnie oraz doraźne; 

 koordynowanie i udział w planowaniu remontów oraz zakupów inwestycyjnych.  

 

Oczekiwany profil kandydata/tki: 

 wykształcenie wyższe – ukończenie studiów jednolitych lub II stopnia dla danej specjalności;  

 uprawnienia budowlane  wykonawcze  lub projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych;  

 zorientowanie na   jakość/efektywność i organizację  procesu; 

 pozwolenie do pracy na wysokości;  

 znajomość Auto-Cad  i Normy; 

 znajomość  ustawy o zamówieniach publicznych oraz umiejętność przygotowania  dokumentacji 

przetargowej  -  opis przedmiotu zamówienia; 

 zorientowanie na jakość/efektywność i organizację  procesu;  

 doświadczenie zawodowe  min. 5 lat; 

 bardzo dobra znajomość MS Office, przede wszystkim MS Excel; 
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Mile widziane: 

 Zdolności organizacyjne, umiejętność sumiennego i samodzielnego działania, umiejętność 

priorytetyzowania zadań. 

 

Oferujemy: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pełny etat); 
 pakiet świadczeń socjalnych; 
 stabilność zatrudnienia. 

CV oraz krótki opis doświadczenia zawodowego w zakresie powyższych zadań prosimy przesyłać na 

adres: praca@ue.wroc.pl do dnia 30.04.2018 r. z podanym w temacie maila numerem referencyjnym: 

SDT/SAN/04/2018 

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Informujemy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.  

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), prowadzonych przez 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław. Przyjmuję do 

wiadomości, że dane osobowe zbierane są na zasadzie dobrowolności i przysługuje mi  prawo wglądu do treści 

moich danych oraz ich poprawienia." 
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