Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Pyskowicach
44-120 Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 9
Zatrudni
• INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
Na umowę zlecenia lub umowę o pracę
Opis stanowiska
Nadzorowanie spraw technicznych na nieruchomościach zarządzanych przez Spółkę,
w szczególności:
•
•
•
•
•
•

sporządzanie ocen technicznych usterek występujących na zarządzanym zasobie,
prowadzenie dokumentacji technicznej,
nadzór nad realizacją prac inwestycyjnych-remontowych przez wykonawców
zewnętrznych,
uczestniczenie w czynnościach na nieruchomościach związanych z obsługą
techniczną,
weryfikacja zgodności projektów budowlanych z audytem,
wykonywanie przeglądów technicznych.

Wymagania
•
•
•
•

wykształcenie wyższe
uprawnienia budowlane (aktualny wpis do izby): konstrukcyjno-budowlane
doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
dobra organizacja czasu pracy, rzetelność, zaangażowanie.

Miejsce pracy: Pyskowice
Aplikacje prosimy przesyłać drogą pocztową na adres:
MZBM-TBS Sp. z o.o. 44-120 Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 9 – sekretariat, lub osobiście.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ((Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016) ) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MZBM-TBS SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Strzelców
Bytomskich 9, 44-120 Pyskowice ,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : lkonarski@mzbm-pyskowice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z
dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne

