
 
 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  

poszukuje kandydata na stanowisko: 

 

INSPEKTORA NADZORU w branży SANITARNEJ 

w DZIALE INWESTYCJI 
 

Zakres podstawowych obowiązków  

 

1. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych  

2. współpraca przy opracowaniu dokumentów w postępowaniach przetargowych w oparciu 

o ustawę Prawo zamówień publicznych 

3. przygotowanie i prowadzenie postępowań, dotyczących wyłonienia wykonawcy, w których 

ustawy PZP nie stosuje się 

4. prowadzenie korespondencji związanej z zajmowanym stanowiskiem 

5. sporządzanie kosztorysów inwestorskich w przypadku zlecenia robót o niewielkim zakresie 

wykonywanych bez dokumentacji projektowej (znajomość programu Norma Pro) 

6. przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji projektowej pod kątem zgodności z umową oraz 

możliwością realizacji zaprojektowanych prac 

7. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 

Od kandydatów oczekujemy:  

bardzo dobrej znajomości ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz 

w podstawowym zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  

uprawnień budowlanych uprawniających do pełnienia funkcji inwestora w specjalności sanitarnej 

bez ograniczeń  

znajomości obsługi komputera, pakietu MS Office oraz programu Norma-PRO 

dobrej organizacji pracy, dokładności, rzetelności,  

umiejętności pracy w zespole,  

zaangażowania.  

Dodatkowym atutem będzie wykazanie się doświadczeniem w obiektach zabytkowych. 

Co oferujemy:  

ciekawą pracę, przy realizacji inwestycji i remontach 

szansę dalszego rozwoju zawodowego, 

współpracę z dynamicznie rozwijającym się zespołem, 

 

Pisemne oferty zawierające CV, list motywacyjny, kopię dokumentów potwierdzających uprawnienia 

oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa  prosimy kierować na  adres e-mail: 

tcicho@sgh.waw.pl z dopiskiem: „INSPEKTOR NADZORU” 

 

Dodatkowe informacje: tel. 22 564-96-74 



Oferty można składać również w siedzibie Szkoły: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 02-554 

Warszawa, al. Niepodległości 162; Dział Inwestycji– budynek główny, pok. 321C 

Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną przeanalizowane, jednak odpowiemy tylko na 

wybrane oferty. 

 

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych w celach rekrutacyjnych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych 

osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie moich danych 

osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. (opcjonalnie) 

 

1. Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. 

Niepodległości 162, 02-554 Warszawa. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem iod@sgh.waw.pl. 

3. Dane przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną ich 

przetwarzania są przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 917 ze zm.). Podanie danych osobowych w zakresie określonym tymi przepisami oraz 

aktów wykonawczych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwia przystąpienie 

do procesu rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i podstawą 

prawną ich przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r). 

4. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody 

na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu 

odwołania zgody. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i 

sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  

6. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Informujemy, że nie będą wobec Pani/Pana podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 


