
 
 

 
 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny 
 im. Heliodora Święcickiego 

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
 
 

poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Specjalista ds. remontów i inwestycji – Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego 
Miejsce pracy: Poznań 

 
 

Opis stanowiska: 

 sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem we właściwym stanie technicznym obiektów budowlanych Szpitala; 
 udział w sporządzaniu projektów rocznych i wieloletnich planów remontowo-inwestycyjnych; 
 realizowanie zadań związanych z przygotowaniem, nadzorowaniem oraz rozliczaniem inwestycji i remontów zgodnie  

z warunkami zawartych umów, dokumentacją projektowo-kosztorysową i obowiązującymi przepisami prawa; 
 nadzór nad realizacją planowanych remontów i inwestycji, kosztorysami i dokumentacją niezbędną do 

przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym projektów umów zawieranych z 
wykonawcami robót budowlanych i dostawcami usług; 

 uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w celu wyboru wykonawców robót i dostawców usług; 
 współpraca z projektantami, urzędami oraz innymi instytucjami; 
 weryfikacja dokumentacji projektowej, kosztorysowej i powykonawczej nadzorowanych inwestycji i remontów; 
 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przeprowadzanych inwestycji budowlanych; 
 uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych potwierdzających zakres i jakość wykonanych zadań; 
 organizowanie okresowych przeglądów budynków i infrastruktury (tereny zewnętrzne); 
 prowadzenie zgodnie z obowiązującymi wymogami Książek Obiektów Budowlanych;  

Wymagania: 
 wykształcenie wyższe techniczne o profilu budowlanym potwierdzone dyplomem inżyniera; 
 min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją inwestycji budowlanych; 
 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie co najmniej kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub/i instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i 
elektroenergetycznych; 

 doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych i opracowywaniu umów zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy; 

 umiejętność kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma Pro/ Norma 
Expert; 

 znajomość programu AutoCAD; 
 znajomość przepisów ustawy Prawo Budowlane i aktów wykonawczych do ustawy, w tym przepisów z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej obiektów użyteczności publicznej; 
 brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;  
 terminowe i konsekwentne realizowanie powierzonych zadań; 
 odpowiedzialność i dobra organizacja pracy. 

          

 
 



 
 
 

Mile widziane: 
 uprawnienia budowlane do projektowania; 
 uprawnienie SEP - eksploatacyjne lub/i dozorowe: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne) lub/i G3 (gazowe);         
 doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji budowlanych w jednostkach sektora finansów 

publicznych. 

Oferujemy: 
 zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin; 
 wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia; 
 pakiet świadczeń socjalnych z ZFŚS, w tym dofinansowanie karty MultiSport; 
 wsparcie doświadczonych pracowników w okresie wdrożenia na stanowisko. 

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy przesyłanie CV na adres: npraczykstec@gpsk.ump.edu.pl 
 

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 20 marca 2023 r. 
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.  

 

 

 

 


