
G.P.K. EKO-BABICE Sp. z o.o. 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko: 

Inspektora Nadzoru  
Miejsce pracy: Gmina Stare Babice (pow. warszawski zachodni) 

 

Obowiązki: 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie: 

− Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budowami wykonywanymi przez wykonawców 

zewnętrznych  

− Pełnienie funkcji kierownika budowy/robót dla budów wykonywanych siłami własnymi 

przedsiębiorstwa 

− Opiniowanie pod kątem technicznym dokumentacji projektowej sieci i przyłączy wodociągowo-

kanalizacyjnych 

− Opiniowanie tras na naradach koordynacyjnych bazy GESUT z ramienia przedsiębiorstwa  

− kontrola wykonywania robót związanych z usuwaniem awarii wodociągowych, wymianą sieci 

wodociągowej wykonywane przez firmy zewnętrzne zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

obowiązującymi normami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie sieci i 

instalacji sanitarnych; 

− sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

− potwierdzenie faktycznie wykonanych robót 

− potwierdzanie usuwania wad w okresie gwarancyjnym 

− kontrola, potwierdzanie i rozliczanie finansowe nadzorowanych prac; 

− sporządzanie dokumentacji dla robót dodatkowych (protokoły konieczności, kosztorysy 

inwestorskie, wnioski o rozpoczęcie postępowania) 

− bieżące uzupełnianie raportów w zakresie nadzorowanych robót związanych z usuwaniem awarii 

wodociągowych lub kanalizacyjnych  

Wymagania: 

− wykształcenie wyższe kierunkowe   

− minimum rocznego  doświadczenia zawodowego  na podobnym stanowisku 

− posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 

− praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego  

− znajomości  projektowania w AutoCAD 

− znajomość pakietu MS Office 

− prawo jazdy kat. B oraz własny samochód  

− sumienność, rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków 

− dyspozycyjność gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych (przy usuwaniu awarii wod-kan) 

− umiejętność pracy w zespole i pozytywne nastawienie 

 

Oferujemy: 

− Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,  



− Miejsce pracy na terenie Gminy Stare Babice, 

− Dostęp do prywatnej opieki medycznej dla Ciebie oraz Twojej rodziny na preferencyjnych 

warunkach. 

− Kursy oraz szkolenia zawodowe. 

Zainteresowane osoby spełniające wymagania prosimy o nadsyłanie CV pocztą na adres:                          

GPK Eko-Babice Sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice,  e-mail: kadry@eko-babice.pl lub kontakt 

telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 pod numerem: 22 722 90 08. 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669). 

mailto:kadry@eko-babice.pl

