AMW REWITA Sp. z o.o. została utworzona w 2011 roku. Przedmiotem działalności spółki jest
zarządzanie ośrodkami wypoczynkowymi zlokalizowanymi w najpiękniejszych zakątkach Polski.
W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista w biurze Inwestycji
w branży budowlanej
Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska/ Zakres czynności:
 aktywny udział w koordynacji zadania inwestycyjnego, kontrola techniczna
nadzorowanych robót (głównie modernizacje, remonty, przybudowy i adaptacje),
 aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów do prowadzonych postępowań o
udzielnie zamówienia publicznego,
 aktywny dział w tworzeniu analiz chłonności i możliwości inwestycyjnych
 przygotowanie lub weryfikacja wniosków i dokumentacji będących podstawą do
uzyskania pozwoleń, zgód lub decyzji w organach administracji państwowej,
 weryfikacja dokumentacji technicznej,
 przygotowywanie i analiza harmonogramów i kosztorysów,
 określanie zakresu potrzeb remontowych i konserwacyjnych budynków, sieci, instalacji i
urządzeń, sporządzanie planów w tym zakresie,
 wykonywanie przeglądów i kontroli okresowych (branża elektryczna / sanitarna),
 aktywny udział w wyborze wykonawców robót branżowych oraz dostawców towarów i
usług.
Od kandydatów oczekujemy:




wykształcenia wyższego na właściwym kierunku technicznym,
doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku – min. 2lata,
mile widziane uprawnienia budowlane we właściwej specjalności bez ograniczeń oraz
przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa,
 mile widziane doświadczenie w pracy z ustawą o zamówieniach publicznych,







umiejętności obsługi komputera – pakiet MS Office,
umiejętności kosztorysowania – znajomość programu NORMA,
umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu,
zaangażowania w wykonywaną pracę, rzetelności i odpowiedzialności,
gotowości do podróży służbowych,
prawo jazdy kat B.

Oferujemy:








Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
Możliwość rozwoju zawodowego w prężnie rozwijającej się firmie,
Realizację wymagających projektów,
Pracę w młodym zespole,
Możliwość udziału w dedykowanych szkoleniach,
Dodatkowe benefity (m.in. prywatna opieka medyczna, świadczenia z ZFŚS oraz
rabaty pracownicze).

Prosimy o zawarcie w CV na adres a.skowronska@rewita.pl klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest AMW REWITA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. św. J. Odrowąża 15. 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.”
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi
osobami.

