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Stanowisko: specjalista do spraw  inwestycji 
Miejsce pracy: Warszawa 

 

Zakres obowiązków: 

• Archiwizacja napływającej dokumentacji projektowej 
• Wysyłanie zapytań ofertowych do firm projektowych i wykonawczych w realizacji zadań 

poniżej 30 000 euro, analiza wpływających ofert 
• Współpraca z działem prawnym przy opracowywaniu umów i zleceń 
• Monitorowanie realizacji umów  (terminowość realizacji) 
• Rejestracja wewnętrzna napływających protokołów odbioru oraz faktur 
• Współpraca z działem finansowym w rozliczaniu płatności za realizowane umowy 
• Przygotowanie i monitorowanie harmonogramów realizacji poszczególnych zadań 

projektowych lub realizacyjnych 
• Kontrola harmonogramów rzeczowo-finansowych poszczególnych zadań inwestycyjnych 
• Udział w opracowywaniu sprawozdań rzeczowo-finansowych dotyczących zadań 

realizowanych z dotacji otrzymanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego      
na podstawie podpisanych umów celowych 

• Udział w planowaniu wydatków inwestycyjnych 
• Planowanie i nadzór nad dokumentacją projektową konieczną do realizacji zadań 

inwestycyjnych.  Monitorowanie realizacji prac projektowych. Ocena zgodności wykonanej 
dokumentacji z zamówień 

• Przygotowanie wniosków związanych z procesami budowlanymi do odpowiednich  służb         
i urzędów 

 

Wymagania: 
 

• wykształcenie wyższe magister/inżynier w zakresie architektury lub budownictwa 
• minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5 lata pracy na stanowisku 

specjalista do spraw inwestycji 
• praktyczna znajomość ustawy o i finansach publicznych, aktualnych przepisów  
• umiejętność zarządzania zespołem pracowników, 
• umiejętności analityczne i organizacyjne, 
• zdolności komunikacyjne, innowacyjność w działaniu oraz otwartość na zmiany, 
• biegła znajomość obsługi komputera,  
• znajomość systemu Symfonia mile widziana 
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Oferujemy: 
 

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 
• zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat), 
• atrakcyjną i pełną wyzwań pracę, 
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji 

 
 
Aplikacje proszę składać do 24.04.2018 r. 

Zgłoszenia należy kierować na adres: kadry@chopin.edu.pl. Uprzejmie informujemy,                   
że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla 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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