Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. SANITARNYCH
Zadania:
• Nadzór i monitorowanie stanu technicznego nieruchomości w zakresie systemów sanitarnych:
HVAC, gazowych, wod. – kan. wraz ze zintegrowaną automatyką,
• Koordynowanie, kontrola prac konserwacyjnych oraz remontowych,
• Sporządzanie i nadzorowanie harmonogramu przeglądów lub napraw instalacji,
• Nadzorowanie pracy techników obiektu,
• Przygotowanie, negocjowanie i kontrola realizacji umów na usługi w zakresie branży sanitarnej,
• Przygotowanie oraz weryfikacja przedstawionych kosztorysów, rozwiązań projektowych i
materiałowych,
• Przygotowywanie zamówień na materiały wraz z ich specyfikacją,
• Rozliczanie zużytych do konserwacji i serwisu materiałów i urządzeń,
• Kontrolowania rozliczeń za media tj. wodę, ścieki, ciepło i gaz,
• Dokonywanie odbiorów prac remontowo – konserwatorskich,
• Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości w zakresie branży,
• Sporządzanie raportów z funkcjonowania systemów sanitarnych.
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe techniczne (Inżynieria Środowiska),
• Min. 2 lata doświadczenia w technicznej obsłudze instalacji i urządzeń sanitarnych budynków –
mile widziane,
• Znajomość prawa budowlanego i aktów powiązanych,
• Znajomość przepisów prawa w zakresie udzielenia zamówień publicznych,
• Komunikatywność, kreatywność i skuteczność w działaniu,
• Dobra znajomość Pakietu MS Office (World, Excel),
• Znajomość programu do kosztorysowania np. Norma oraz AutoCAD,
• Bardzo dobra organizacja pracy własnej, wysoka kultura osobista.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• Miłą atmosferę pracy w zespole specjalistów,
• Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie technicznego utrzymania budynków i ich prawidłowej
eksploatacji,
• Pakiet socjalny
Wymagane dokumenty:
• CV, referencje mile widziane.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów na adres rekrutacja.dt@uksw.edu.pl

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w
celach niezbędnych do realizacji bieżących i przyszłych procesów rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.),
dalej RODO, informuje się, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul.
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).
2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (IOD), nr
tel. 22/5619034, adres email: iod[at]uksw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 Kodeksu pracy a w
przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1 lit. a RODO - wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie
upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy
prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od
rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia
zgody.
8. Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie
określonym w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pani/Pan podlegał profilowaniu.

