Dyrektor Hevelianum
ogłasza nabór na stanowisko

Kierownik projektu /Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Miejsce pracy: Gdańsk
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały:











kompleksowe zarządzanie i nadzorowanie procesu realizacji projektu,
rzetelna i bezstronna kontrola procesu budowlanego w oparciu o dokumentację
techniczną, obowiązujące przepisy oraz normy budowlane,
wypełnianie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z obowiązującą
ustawą Prawo budowlane,
bieżące monitorowanie wszystkich czynników mających bezpośredni wpływ na jakość
wykonywanych prac na budowie w branży ogólnobudowlanej,
bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej oraz zmian projektowych,
raportowanie postępów prac budowlanych do Kierownika Projektu wraz z
wykonywaniem dokumentacji zdjęciowej,
przygotowanie i wdrażanie procedur odbiorowych,
współpraca z Kierownikiem Projektu i zespołem Inspektorów Nadzoru oraz
Kierownikiem Budowy i Kierownikami Robót,
nadzorowanie procesu inwestycyjnego do ostatecznego odbioru i rozliczenia budowy,
w tym m.in. nadzorowanie usuwania wad, i usterek,
doradztwo inżynierskie w zakresie nadzorowanej inwestycji.

Wymagania:








Wykształcenie wyższe
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń lub do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń oraz posiadającego kwalifikacje do kierowania robotami
budowlanymi przy zabytkach nieruchomych określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Minimum 5 letni staż pracy na podobnym stanowisku;
Doświadczenie w zakresie nadzoru robót budowlanych;
Znajomość przepisów oraz wymogów formalno- prawnych związanych z działalnością
inwestycyjną;
Biegła obsługa komputera ( Microsoft Office)

Kandydatom Oferujemy:




umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy
o pracę;
wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób
niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami);

Wymagane dokumenty:




CV wraz z przebiegiem pracy zawodowej
Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Hevelianum z siedzibą
przy ul. Gradowej 6 80-802 Gdańsk, w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jestem
świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).”.
Inne istotne postanowienia dotyczące rekrutacji:



dokumenty należy wysłać na adres e-mail : sekretariat@hewelianum.pl lub
osobiście pod adresem: Hevelianum, ul. Gradowa 6, 80-802 Gdańsk, (decyduje
data wpływu do Jednostki), w terminie do 10 grudnia 2018 r., do godz. 15.00;

Klauzula informacyjna:











administratorem danych osobowych osób biorących udział w procesie rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1000) jest Hevelianum z siedzibą przy ul. Gradowej 6, 80-802 Gdańsk;
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji
każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo dostępu do
treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
przekazywania danych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz do przenoszenia danych;
każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo do złożenia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
każda z osób biorących udział w procesie rekrutacji posiada prawo cofnięcia
zgodny na przetwarzanie danych, jednakże po zakończeniu procesu rekrutacji
dane osobowe osób, które biorą udział w procesie rekrutacji będą
przechowywane;
podanie danych osobowych jest dobrowolne - w przypadku ich nie podania oferta
pracy nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji;
szczegółowych informacji odnoszących się przetwarzania danych osobowych
udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym należy kontaktować się
osobiście w siedzibie Administratora danych osobowych.

