
 

    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
 

poszukuje osoby na stanowisko: 
 

SPECJALISTA DS. SANITARNYCH  
 

Zakres obowiązków: 

• Nadzór i monitorowanie stanu technicznego nieruchomości w zakresie systemów sanitarnych: 

HVAC, gazowych, wod. – kan. wraz ze zintegrowaną automatyką, 

• Koordynowanie, kontrola prac konserwacyjnych oraz remontowych, 

• Sporządzanie i nadzorowanie harmonogramu przeglądów lub napraw instalacji, 

• Nadzorowanie pracy techników obiektu, 

• Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie merytorycznego 

opracowania przedmiotu zamówienia i warunków umowy dla realizacji zamówień publicznych na 

roboty budowlane, dostawy i usługi, 

• Przygotowanie, negocjowanie i kontrola realizacji umów na usługi w zakresie branży sanitarnej, 

• Przygotowanie oraz weryfikacja przedstawionych kosztorysów, rozwiązań projektowych i 

materiałowych, 

• Dokonywanie odbiorów prac remontowo – konserwatorskich, 

• Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości w zakresie branży, 

• Sporządzanie raportów z funkcjonowania systemów sanitarnych w celu m.in. optymalizacji 

kosztów eksploatacji nieruchomości oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. 

 
 

Od kandydatów oczekujemy: 

• Wykształcenia wyższego technicznego (instalacje sanitarne), 

• Min. 5 lat doświadczenia w technicznej obsłudze instalacji i urządzeń sanitarnych budynków 
– warunek konieczny, 

• Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych będą dodatkowym 

atutem, 

• Znajomości prawa budowlanego i aktów powiązanych,  

• Znajomości przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówień publicznych, 

• Komunikatywności, kreatywności i skuteczności w działaniu, 

• Dobrej znajomości Pakietu MS Office (World, Excel),  

• Uprawnień SEP min. gr. E, (uprawnienia D stanowić będą dodatkowy atut), 

• Bardzo dobrej organizacji pracy własnej,  

• Znajomości programu do kosztorysowania np. Norma, Rodos oraz Auto CAD. 

 

Oferujemy: 

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 

• Możliwość rozwoju i szkoleń, 

• Pakiet świadczeń socjalnych. 

 

Wymagane dokumenty: 

• CV wraz ze zdjęciem, list motywacyjny, 

• Referencje mile widziane 



 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)” 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów do 24.05.2017r. na adres mailowy: 

k.wojcicka@uksw.edu.pl . W tytule maila proszę napisać: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. SANITARNYCH. 

      Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 


