Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje zadania w
zakresie gospodarki wodno-ściekowej na rzecz Milanówka. Obecnie Spółka eksploatuje trzy stacje
uzdatniania wody oraz zarządza siecią wodociągową o długości 96 i kanalizacyjną o długości 60 km.
Jesteśmy zgranym zespołem, który robi wielkie rzeczy, nie będąc korporacją. Dla nas tak samo ważna
jest satysfakcja Klienta jak i atmosfera w pracy. W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy

kandydata na stanowisko:
INŻYNIER INSTALACJI SANITARNYCH
Zadania:









Prowadzenie procesu budowlanego zgodnie z przepisami prawa;
Kierowanie zespołem pracowników – monterów;
Przygotowywanie dokumentów budowy;
Zaopatrzenie materiałowe budowy;
Bieżąca kontrola zachowania zasad BHP, wymogów jakościowych, postępu
wykonanych robót własnych / podwykonawców;
Prowadzenie monitoringu kosztów budowy, rozliczeń materiałów, sprzętu, środków
transportu oraz personelu, rozliczenie podwykonawców;
Przygotowywanie materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej;
Wykonywanie ofert na prace dodatkowe.

Wymagania:







Wykształcenie wyższe kierunkowe – Inżynieria Środowiska;
Uprawnienia budowlane do kierowania w zakresie sieci wod-kan lub instalacyjnosanitarne bez ograniczeń;
Doświadczenie min. trzyletnie na stanowisku Inżyniera budowy – Kierownika robót
(preferowane sieci zewnętrzne wod-kan);
Umiejętności zarządzania czasem pracy swoim jak i pracowników oraz ustalania
priorytetów zadań;
Znajomość MS Office, AutoCad;
Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:





Pracę w profesjonalnym i zaangażowanym zespole.
Stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.
Możliwość rozwoju zawodowego przy realizacji ciekawych wyzwań budowlanych.
Miłą atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres: praca@mpwik-milanowek.pl lub
złożenie osobiście w siedzibie Spółki przy ul. Spacerowej 4 w Milanówku od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
W treści cv prosimy umieścić następującą formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
MPWIK Sp. z o.o. moich danych osobowych na potrzeby tego i przyszłych procesów
rekrutacyjnych.”
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych będzie MPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w
Milanówku przy ul. Spacerowej 4. Dane będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych teraz i w
przyszłości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. Mają Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

