OGŁOSZENIE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie poszukuje pracowitej i ambitnej osoby która podejmie pracę
na stanowisku:

Specjalista ds. Technicznych
Zakres obowiązków:
- prowadzenie dokumentacji technicznej budynków
- koordynowanie i nadzór nad naprawami bieżącymi usterek i remontami w zarządzanych
nieruchomościach,
- bieżące kontrole stanu technicznego budynków,
- szacowanie kosztów remontów i napraw oraz ocena kosztorysów,
- obsługa mieszkańców w zakresie technicznego utrzymania zasobów Spółdzielni,
- nadzorowanie prac konserwacyjnych wykonywanych przez pracowników Spółdzielni,
- przygotowywanie przetargów i konkursów ofert na prace remontowe wykonywane w Spółdzielni
- przygotowywanie planów gospodarczych w zakresie remontów i konserwacji
- koordynowanie przeprowadzania okresowych przeglądów budynków,
- uczestniczenie w przeglądach oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,
Wymagania:
- wykształcenie techniczne,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w Spółdzielni
Mieszkaniowej lub firmie zarządzającej nieruchomościami),
- znajomość procedur urzędowych w zakresie budownictwa,
- praktyczna wiedza o obowiązujących przepisach z zakresu zarządzania nieruchomościami,
- biegła obsługa komputera, pakietu Office
- doskonała organizacja pracy, samodzielność, bardzo wysoka kultura osobista
Proponujemy :
- umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin na samodzielnym stanowisku.
- stabilność zatrudnienia.
- szkolenia z zakresu budownictwa i spółdzielczości.
- przyjazną atmosferę pracy.
Aplikację z oświadczeniem o udostępnieniu swoich danych osobowych o treści:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SM w Redzie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1000) "

należy przesłać do dnia 31 stycznia 2020 r. na adres:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Redzie
ul. Łąkowa 29A, 84-240 Reda
lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@sm-sloneczna.pl
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