
O F E R T A  P R A C Y    
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” zatrudni 

 

Inspektora d/s technicznych – w wymiarze 1 etatu  

(okres próbny, docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony) 
 

Od kandydatów oczekujemy: 
- Wykształcenie techniczne 
- Znajomość zasad rozliczania robot budowlanych 
- Znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem napraw i remontów budowlanych, mile 

widziane posiadane uprawnienia budowlane 
- Obsługi komputera (pakiet MS Office) i urządzeń biurowych 
- samodzielności, systematyczności, dokładności i terminowości w wykonywaniu powierzonych 

obowiązków, umiejętności pracy w zespole 

Wymagane dokumenty: 
- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej 
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje 
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

Zakres pracy m.in: 
- Współpracuje z pionem technicznym w zakresie nadzoru nad pracami remontowymi 
- Ocenia na bieżąco stan techniczny zasobów mieszkaniowych, pawilonów i otoczenia bloków pod 

względem technicznym oraz kontroluje na bieżąco realizację zgłoszonych robót 
- Przeprowadza z udziałem czynnika społecznego i służb technicznych przegląd stanu technicznego 

zasobów Spółdzielni 
- Prowadzi niezbędną dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewniającą właściwą 

organizację pracy i wykonania czynności określonych zajmowanym stanowiskiem 
- Współpracuje z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w szacowaniu strat powstałych w budynkach 

i lokalach mieszkalnych, prowadzi rejestr zgłoszonych szkód 
- Prowadzi rozliczenia robót remontowych pod względem merytorycznym i rachunkowym co do 

zgodności obmiarów i zakresu rzeczowego 
- Prowadzi niezbędną dokumentację i korespondencję techniczną budynków. 
 
Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz zebranych 
podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które 
aplikuję.” przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowy Prokocim” z siedzibą w Krakowie, ul. Kurczaba 25.  
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Prokocim” 30-868 Kraków, ul. Kurczaba 25. 
Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie 
danych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. 
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.  
 

kontakt tel. 12 652 67 18 
 
oferty prosimy kierować na adres: rachuba@sm.nowyprokocim.pl 
 


