G.P.K. EKO-BABICE Sp. z o.o.
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. techniczno-organizacyjnych
Miejsce pracy: Gmina Stare Babice (pow. warszawski zachodni)
Obowiązki:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie:
Udział w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,
Udział w sporządzaniu umów ws. zamówienia publicznego, umów cywilnoprawnych,
porozumień i innych dokumentów formalno-prawnych,
Udział w koordynacjach z wykonawcami, przygotowywanie aneksów do zawartych umów,
Pomoc przy rozliczeniu realizowanych zamówień,
Prowadzenie spraw urzędowych związanych z realizowanym projektem
Egzekwowanie uprawnień Zamawiającego wynikających z udzielonej przez Wykonawców rękojmi
za wady lub gwarancji,
Koordynacja działań z innymi działami Przedsiębiorstwa
Koordynacja prac z działem prawnym w zakresie spraw sądowych Przedsiębiorstwa
Sporządzenie pism i wniosków do organów administracji
Udział w spotkaniach z mieszkańcami oraz przeprowadzanie rokowań z mieszkańcami w celu
uzyskania zgód na przebieg inwestycji na ich nieruchomości
Wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych związanych z
realizowanym projektem.

Wymagania:
−
−
−
−
−
−
−
−

wykształcenie wyższe, preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona środowiska,
finanse, ekonomia, rachunkowość
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
praktyczna znajomość oprogramowania związanego z projektowaniem i kosztorysowaniem
zdolności analityczne
znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel
sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
samodzielność w wykonywaniu zadań
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 (wew. 201).
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).

