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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko: 

Specjalista ds. instalacji telekomunikacyjnych 
 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za: 
 wykonywanie przeglądów budowlanych i prowadzenie książek obiektów w zakresie swojej specjalności, 
 bieżący nadzór nad infrastrukturą UE w zakresie swojej specjalności, 
 nadzór i odbiór prac budowlanych w zakresie swojej specjalności, 
 sporządzanie lub weryfikację kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, dokumentacji projektowych 

dla planowanych prac remontowych i inwestycyjnych, 
 uzyskiwanie koniecznych pozwoleń, 
 współpracę z firmami świadczącymi usługi na rzecz UE, 
 przygotowywanie wsadu technicznego do  prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, 
 planowanie, wykonywanie i rozliczanie inwestycji, remontów, przeglądów, itp. w zakresie swojej 

specjalności, 
 sporządzanie różnych sprawozdań, analiz, opinii, itp. na rzecz innych jednostek organizacyjnych UE 

i jednostek zewnętrznych, 
 realizowanie zadań związanych z zawieraniem i monitorowaniem umów na dostawę mediów w zakresie 

swojej specjalności, 
 realizowanie innych zadań związanych z działalnością Działu Technicznego. 

 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna: 

 posiadać wykształcenie wyższe techniczne na kierunku telekomunikacja, elektrotechnika, elektronika, 

elektronika i telekomunikacja lub miernictwo elektryczne i telekomunikacja, 

 posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
telekomunikacyjnej, 

 posiadać minimum 6-letnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem lub utrzymaniem 
obiektów budowlanych, 

 posiadać wiedzę z zakresu Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych oraz innych przepisów 
i procedur związanych z procesem inwestycyjnym i pracami budowlanymi, 

 posiadać znajomość zasad kosztorysowania robót ogólnobudowlanych w programie Norma Pro, 
 cechować się samodzielnością, sumiennością, komunikatywnością, umiejętnością pracy w zespole, 

umiejętnością pracy pod presją czasu, umiejętnościami organizacyjnymi i analitycznymi, 
 wykazywać się znajomość pakietu MS Office oraz AutoCAD. 

 

Oferujemy: 

 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; 
 pakiet świadczeń socjalnych; 
 stabilność zatrudnienia. 

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

adres: tomasz.kroczak@ue.wroc.pl do dnia 31.05.2019 r.  
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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              
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, 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, a także wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie." 


