
 

 

 

 

 

 

NADZÓR INSPEKTORÓW NADZORU INWESTORSKIEGO PROJECT MANAGEMENT SP Z O.O. 

 

 

PROJECT MANAGEMENT – ARCHITEKTURA – KONSTRUKCJA – NADZORY 

BUDOWLANE 

 

Project Management Sp. z o. o. to firma specjalizująca się w zarządzaniu inwestycjami w formule 

Project Management oraz pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich 

branżach. Oferujemy kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi i wspieramy Inwestorów 

na każdym etapie realizacji projektu. Przygotowujemy, kierujemy oraz nadzorujemy inwestycje, 

kontrolujemy koszty, sporządzamy wyceny i wykonujemy audyty. 

 

Osoby tworzące spółkę to doświadczeni inżynierowie budownictwa z wieloletnim stażem w branży. 

W działalności firmy połączyły one wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji inwestycji z 

ramienia Generalnego Wykonawcy, jak i Inwestora - co daje gwarancję kierowania i nadzorowania 

całego procesu budowy w sposób zgodny z najsurowszymi wymogami wiedzy budowlanej. 

 

 

Obecnie w związku z rozwojem firmy  poszukujemy osób do pracy na stanowisko: 

Asystent Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej 
 

Miejsce pracy: Warszawa 

 

Wymagania: 

⎯ Student kierunku Inżynieria Środowiska (preferowany ostatni rok studiów); 

⎯ Mile widziane doświadczenie w branży budowlanej; 

⎯ Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, AutoCAD); 

⎯ Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy; 

⎯ Znajomość angielskiego w stopniu komunikatywnym; 

⎯ Samodzielność, odpowiedzialność, punktualność, kultura osobista i dobra organizacja pracy.  

 

Zadania: 

⎯ Ścisła współpraca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz innymi stronami zaangażowanymi w 

inwestycyjny proces budowlany; 

⎯ Analizowanie i opiniowanie dokumentacji projektowej oraz rozwiązań technicznych przedkładanych 

przez Wykonawcę; 

⎯ Pomoc w przeprowadzaniu odbiorów robót budowlanych zgłaszanych przez Wykonawcę; 

⎯ Monitorowanie postępu wykonanych prac przez Wykonawcę; 

⎯ Pomoc w ocenie i kompletowaniu dokumentacji budowy; 

⎯ Sporządzanie raportów okresowych ze stanu jakości wykonanych prac. 

 

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy proszone są o wysyłanie CV z dopiskiem w tytule   

PRACA-Asystent Inspektora Nadzoru na adres mailowy praca@projectmanagement.org.pl 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o 

Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
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