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KOMUNIKAT NR  15/14 

 

 

Informuję, że Dział Sanitarny  

poszukuje kandydatów  na stanowisko 

 

specjalisty ds. technicznych w zakresie branży sanitarnej z odpowiednimi 

uprawnieniami. 

 

 
Wymagania stawiane kandydatom: 

 
1) wykształcenie wyższe techniczne – preferowane inżynieria środowiska lub budownictwo, 
2) posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 

3) udokumentowane doświadczenie na podobnym stanowisku, 

4) dobra znajomość zagadnień związanych z nowoczesnymi układami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, 
5) znajomość zapisów Rozporządzenia MSWiA z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów, 
6) znajomość prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, prawa zamówień publicznych, 
7) staranność i skrupulatność oraz dobra organizacja pracy, 
8) rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, odporność na stres, 

9) samodzielność, rzetelność, sumienność, kultura osobista, 
10) dobra znajomość obsługi komputera (ze szczególnym uwzględnieniem pakietu MS Office oraz 

programu kosztorysowego ZUZIA) 
 
Pracownik zatrudniony na powyższym stanowisku, nie może wykonywać dodatkowych czynności 
pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami które wykonuje w ramach obowiązków, 

wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. 

 
Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 
 
1) nadzór nad realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych prowadzonych w obiektach i na terenie 

AGH w Krakowie (w części dot. branży sanitarnej), 
2) uczestnictwo w projektowaniu w ww. zakresie, 

3) wydawanie warunków technicznych, 
4) dokonywanie okresowych kontroli technicznych obiektów Uczelni w zakresie instalacji sanitarnych, 
5) planowanie budżetu, rozliczanie, sprawozdania, 
6) uczestnictwo w pracach komisji przetargach, w tym opisywanie przedmiotu zamówienia. 
 
Preferowane będą osoby: 
 

1) posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

2) posiadające doświadczenie na podobnym stanowisku, 

3) mające doświadczenie w zarządzaniu grupą ludzi. 
  

 

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu na czas określony do 01.04.2014 r. z możliwością przedłużenia 
(umowa na zastępstwo). 
 
 
Zgłoszenie winno zawierać: 

 
1) CV, 
2) list motywacyjny, 
3) dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg pracy zawodowej, wykształcenie, dodatkowe 

uprawnienia i kwalifikacje oraz ewentualne referencje. 



 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r., Dz. U. Nr 101, 
poz. 926, z późniejszymi zmianami).” 
 
Rozmowy kwalifikacyjne prowadzone będą tylko ze wstępnie wybranymi (na podstawie złożonych 

dokumentów) kandydatami. 
 
Akademia Górniczo-Hutnicza zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz 
prawo powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.  
 
Dokumenty należy składać w Sektorze Technicznym, paw. A-3, parter, pok. nr 23 w terminie do                     
28 lutego 2014 roku. 

 
 
 

Dyrektor ds. Pracowniczych 
 

mgr inż. Andrzej Pogonowski 


