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Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. 

Powstania Styczniowego 1, 81 – 519 Gdynia 

Poszukują kandydata na stanowisko: 

Pracownik ds. inwestycji 

 

 

Obowiązki : 

 prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji 

i remontów zgodnie z warunkami umów z wykonawcami robot, projektów budowlanych, dokumentacją 

techniczną, sztuką i prawem budowlanym, 

 współpraca z inspektorami nadzoru inwestycyjnego, 

 weryfikacja i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i 

remontowych, 

 przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie inwestycji i remontów, 

 udział w pracach komisji przetargowych, 

 monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów, 

 dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków 

 

Wymagania : 

 doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, 

 wykształcenie wyższe 

 wiedza i umiejętności w zakresie sporządzania i analizowania kosztorysów na roboty budowlane, 

 znajomość obsługi komputera, 

 umiejętność pracy w zespole,  

 dyspozycyjność, zaangażowanie i rzetelność 

Oferujemy : 

 umowę o pracę 

 wymiar czasu pracy – 1 etat,  

 stabilne warunki zatrudnienia 

 praca w przyjaznej i miłej atmosferze 

 

Zgłoszenia drogą elektroniczną należy kierować na adres: kadry@szpitalepomorskie.eu z dopiskiem 

rekrutacja i nr ogłoszenia do dnia 30-09- 2019 r. Zastrzegamy możliwość kontaktowania się tylko z 

wybranymi kandydatami. 
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Prosimy o dopisanie następującej 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).” Informujemy, że Administratorem danych są Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.  

z siedzibą w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma 

Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie 

określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest 

obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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