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OFERTA PRACY
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku – Białej ogłasza nabór ofert
na stanowisko KONSERWATORA
Podstawa i warunki zatrudnienia
•
•
•
•
•
•

umowa o pracę lub umowa zlecenie
stanowisko – konserwator
zakres pracy: praca związana z utrzymaniem w należytym stanie technicznym nieruchomości i
otoczenia, drobne prace remontowe
dyspozycyjność (np. usuwanie awarii, prace związane z warunkami atmosferycznych tj.
odśnieżanie, koszenie itp.)
miejsce pracy: Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Cieszyńska, Beskidzki Inkubator
Technologiczny w Bielsku - Białej ul. 1 Dywizji Pancernej 45.
wynagrodzenie do negocjacji

Do głównych obowiązków pracownika będzie należało:

•
•
•

wykonywanie prace konserwacyjnych, napraw bieżących i monitoring stanu technicznego
elementów budynków, instalacji wewnętrznych, urządzeń oraz infrastruktury zewnętrznej.
obsługa techniczna zasobów lokalowych tj. dbanie o sprawne funkcjonowanie obiektów
zarządzanych przez ARR S.A.
utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej.

Wymagania niezbędne:
•
•
•
•
•

wykształcenie co najmniej zawodowe
podstawowa wiedza i umiejętności praktyczne związane techniczną obsługą nieruchomości
doświadczenie zawodowe- minimum trzy letnie
prawo jazdy kategorii B
podstawowa obsługa komputera

Wymagania oczekiwane:

•

elastyczności w działaniu ze względu na szeroki zakres obowiązków, a także podstawowej
wiedzy technicznej związanej z budową i funkcjonowaniem poszczególnych instalacji czy
w wykonywaniu prac naprawczych, konserwatorskich czy remontowych (np. umiejętność
malowania, tapetowania, kładzenia głodzi gipsowych i innych prac remontowobudowlanych)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•
•
•
•

list motywacyjny z opisem posiadanych umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem
obowiązków konserwatora
życiorys zawodowy
kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z
Rozporządzenie 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). Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10.05.2018r.
Administratorem danych osobowych do celów rekrutacji jest Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Bielsku-Białej.
Dokumenty aplikacyjne na stanowisko KONSERWATORA należy przesłać pocztą w terminie do
18.02.2019r. do siedziby Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 43-382 Bielsko–Biała, ul.
Cieszyńska 365 lub złożyć osobiście w sekretariacie Biura Zarządu, w zamkniętej kopercie z
dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko Konserwatora”. Oferty przesłane mailem nie będą
rozpatrywane.

Bielsko- Biała, 05.02.2019r.
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