
GPK EKO-BABICE Sp. z o.o. 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „Eko-Babice” Sp. z o.o. w związku z planowanymi nowymi projektami inwestycyjnymi 

wodno-kanalizacyjnymi, poszukuje pracowników z branży wod-kan  

 na stanowiska: 

Inżynier – projektant wod-kan, 

Inżynier kontraktu wod-Kan, 

Inspektor nadzoru wod-kan 

 

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

 

Obowiązki: 

Głównymi zadaniami osób zatrudnionych na ww. stanowiskach będzie: 

 

− Inżynier projektant – projektowanie i nadzór nad rozbudową sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenie  

Gminy Stare Babice oraz opracowywanie warunków technicznych 

− Inżynier kontraktu – nadzór nad realizacją kontraktów i projektów inwestorskich, także projektów finansowanych z 

środków UE 

− Inspektor nadzoru – praca w obszarze nadzoru inwestorskiego realizowanych zadań, także projektów 

finansowanych z środków UE 

Wymagania: 

− wykształcenie wyższe kierunkowe   

− minimum rocznego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku 

− Inżynier projektant – uprawnienia projektanta lub w trakcie uzyskiwania uprawnień 

− Inżynier kontraktu – doświadczanie w prowadzeniu kontraktów budowlanych  

− Inspektor nadzoru – posiadanie aktualnych uprawnień wod-kan, 

− praktyczna znajomość oprogramowania związanego z projektowaniem i kosztorysowaniem  

− znajomość pakietu MS Office 

− prawo jazdy kat. B oraz własny samochód  

− sumienność, rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków 

− zadaniowy czas pracy 

− umiejętność pracy w zespole i pozytywne nastawienie 

 

Oferujemy: 

− Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie, B2B – do ustalenia 

− Pełen wymiar czasu pracy lub częściowy wymiar czasu pracy – przy współpracy projektowej  

− 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 lub na adres: G P K Eko-Babice 

sp. z o.o. ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice,  e-mail: kadry@eko-babice.pl  z załączoną klauzulą  „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

