GGKO-Zarządzanie Nieruchomościami sp. z o.o. powstała jako jednoosobowa Spółka Gminy.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki
jest zarządzanie i administrowanie nieruchomościami.

poszukuje osoby na stanowisko
Inspektor ds. budowlanych
Wymagania niezbędne:
- wykształcenie średnie i minimum 6-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż
pracy
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
- przynależność do OIIB (potwierdzenie)
- umiejętność przygotowywania kosztorysów
- rozwinięte umiejętności analityczne i negocjacyjne
- doświadczenie w zakresie obsługi technicznej Wspólnot Mieszkaniowych
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu kosztorysowego NORMA oraz
pakietu Office
Główne zadania:
- udział w procesie realizacji inwestycji budowlanych,
- nadzór nad realizowanymi inwestycjami i remontami
- przygotowywanie kosztorysów
- udział w komisjach

Kandydatów spełniających kryteria podane w ogłoszeniu prosimy o przesyłanie dokumentów
aplikacyjnych składających się z CV i listu motywacyjnego z dopiskiem „Inspektor ds. budowlanych” w
tytule wiadomości do dnia 25.10.2017 roku na adres: kontakt@ggko.pl.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm), prowadzonych przez Gminną Gospodarkę Komunalną
Ochota sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie."
Jednocześnie informujemy, że Administratorem Danych jest Gminna Gospodarka Komunalna Ochota sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, KRS: 0000124188, dane są zbierane na
potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane
odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. t.j. z 2015 r. poz. 2135 z póź. zm.), przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych
oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

