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PIT-RADWAR S.A. 
04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30 

www.pitradwar.com 
 

poszukuje kandydatów do pracy w formie umowy zlecenia w PIT-RADWAR S.A. 

ODDZIAŁ WROCŁAW (NW) na pełnienie funkcji: 

 

Kierownika budowy – modernizacji budynku 
(K/M) 

 

Miejsce świadczenia pracy: 

PIT-RADWAR S.A. ODDZIAŁ WROCŁAW, ul. Krakowska 64 

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie 
 
 

Zadania: 

 Przejęcie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na 

nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami 

osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 

przyrodniczego i kulturowego; 

 Prowadzenie dokumentacji i dziennika budowy; 

 Zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowalnego zgodnie z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 Wstrzymanie robót budowalnych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

 Zawiadomienie zleceniodawcy o wpisie do dziennika budowy dotyczącym 

wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z 

projektem; 

 Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

 Dokonywanie odbiorów wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających 

oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie 

prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed 

zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; 

 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

 Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi odpowiedniego oświadczenia; 

 Występowanie do zleceniodawcy o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli 

są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy; 

 Informowanie zleceniodawcy o konieczności wykonania robót dodatkowych, 

nieuwzględnionych w umowach o roboty budowlane zawarte pomiędzy 

zleceniodawcą a wykonawcami, jak również o konieczności zwiększenia czy 

ograniczenia ilości robót lub zrezygnowania z określonych robót – jeżeli jest to 

niezbędne dla zgodnego z treścią umowy i obowiązującymi przepisami wykonania 

przedmiotu umowy. 

 
 



 
 
Wymagania:    

 

 Wykształcenie wyższe budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej; 

 Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie; 

 Zaświadczenie o przynależności do OIIB;   

 Znajomość i posługiwanie się programami: Auto-Cad, Norma, MS Projekt oraz 

pakietu Office; 

 Minimum pięcioletnia praktyka na stanowiskach kierownika budowy. 

 

 

Aplikacje zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: 

rekrutacja@pitradwar.com lub składać osobiście w siedzibie PIT-RADWAR 

S.A. Oddział Wrocław, 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 64, z dopiskiem 

„Rekrutacja Nr Ref. 18/2017”, w terminie do dnia: 06.06.2017r.  

mailto:rekrutacja@pitradwar.com

