
ECO PROBE Sp. z o.o. w Pszczółkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Inżynier budowy

 Miejsce pracy: ul. Pomorska 1, Pszczółki
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Eco Probe Sp. z o. o. jest podmiotem, którego właścicielem jest Gmina Pszczółki. Została ona
powołana do realizacji zadań własnych gminy związanych z utrzymaniem i konserwacją sieci

wodnokanalizacyjną, utrzymaniem dróg i terenów zielonych oraz gospodarką odpadami.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• nadzór, weryfikacja i koordynacja robót budowlanych m. in. w zakresie
zgodności z projektem,

• nadzorowanie jakości i terminowości realizowanych robót zgodnie z projektem
budowlanym, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną,

• odbiór prac - przygotowanie protokołu odbioru,

• przygotowywanie dokumentów i koordynacja (sprawozdanie z wykonanych
czynności, obmiary wykonanych prac),

• przygotowywanie zamówień materiałów.

Oczekiwania:

• wykształcenie wyższe techniczne (preferowane inżynieria środowiska, budownictwo),
• dobra organizacja pracy,
• zaangażowanie i entuzjazm,
• umiejętność pracy w zespole i pod presją stresu,
• prawo jazdy kat.B.

Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny.
• CV



Dokumenty aplikacyjne muszą zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich 
danych osobowych (w tym tych nie wymienionych w art. 22(1) kodeksu pracy, a w szczególności 
mojego wizerunku) zawartym w niniejszym dokumentach do realizacji procesu rekrutacji 
prowadzonego przez ECO PROBE Sp. z o.o. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych (RODO) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000)”.

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie ECO PROBE Sp. z o.o. w 
Pszczółkach, mailowo pod adresem: ecoprobe@ecoprobe.pl lub pocztą z dopiskiem:   „Inżynier   
budowy” w terminie do dnia   1  0.0  9  .2021r. Osoby spełniające wymagania formalne określone w   
ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą informowane
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