
 

 

 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 

 poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: 
koordynator/specjalista ds. inwestycji 

 

 
Do zakresu obowiązków na stanowisku pracy należeć będzie: 
1. Koordynacja prowadzonych inwestycji budowlanych 
2. Opiniowanie próbek, makiet, materiałów dokumentacji projektowej, rozwiązań budowlanych w 

prowadzonych inwestycjach 
3. Monitorowanie dokumentacji powstałej w okresie rozpoczęcia robót budowlanych; 
4. Nadzór nad opiniowaniem dostarczonych dokumentów projektowych, przygotowywanie dokumentacji 

odbiorowej, powoływanie komisji odbiorowej, 
5. Uczestnictwo w naradach budowlanych i spotkaniach konsultacyjnych i organizacyjnych w zakresie 

prowadzonych inwestycji; 
6. Współpraca z innymi komórkami USK w zakresie realizacji zadań; 
7. Optymalizacja przestrzeni budynków- wykonywanie koncepcji adaptacji i przebudów; 
8. Przygotowywanie koncepcji wizualnej i opisu przebudów, zmian w aranżacji pomieszczeń. 
9. Sporządzanie wniosków do planu remontów oraz koordynowanie przebiegu prac i udział w odbiorach robót  

budowlanych, 
10. Koordynowanie prac budowlanych realizowanych siłami własnymi oraz zewnętrznymi; 
11. Ścisłe przestrzeganie przepisów prawa budowlanego w czasie w eksploatacji budynków i budowli;  
 
Wymagane kwalifikacje i oczekiwania w stosunku do kandydata  
 Średnie lub wyższe techniczne o kierunku budowlanym 
 Minimum trzyletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy 
 Znajomość przepisów branżowych; 
 Posiadanie uprawnień: budowlanych 
 Posiadanie licencji zarządcy nieruchomości będzie dodatkowym atutem. 
 Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS OFFICE, AUTO CAD, programów służących do wizualizacji 3D, 

programu do kosztorysowania NORMA 
 

Oferta pracodawcy 
 
 interesująca i pełna wyzwań praca; 
 stabilne warunki zatrudnienia; 
 szerokie możliwości zdobywania nowych doświadczeń; 
 dofinansowanie pakietu sportowego. 
 
Wymagane dokumenty od kandydata: kopie uprawnień 
Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych do 06.09.2019 r. z dopiskiem 
„koordynator/specjalista ds. inwestycji” na adres e-mail: duo@usk.wroc.pl 
 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji 
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)”. 

 


