
Załącznik nr 2 do Procedury naboru  pracowników na wolne stanowiska pracy  

w „Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej” sp. z o.o. 

Strona 1 z 3 
  

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym  

udziałowcem jest Miasto Łódź. Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na 

modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do  

podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.  

 

 

OFERTA PRACY 

 

 

Młodszy Specjalista ds. Inwestycji Kubaturowych  

 

pełen etat 
 

 

Co dla Ciebie przygotowaliśmy? 

 Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start. 

 Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. 

 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny. 

 Zadbamy również o Twoją przyszłość poprzez indywidualne podejście do Twojego 

rozwoju m. in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach. 

 Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać 

czas. 

 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego przełożonego, który opowie Ci czym 

dokładnie będziesz się zajmować i z kim będziesz pracować. 

 

Czym będziesz się zajmować? 

 Prowadzeniem nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych, modernizacyjno – 

remontowych, na nieruchomościach posiadanych przez Spółkę w zakresie obiektów 

kubaturowych i zagospodarowania terenu. 

 Zlecaniem kompleksowej dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych 

wynikających z opracowanej dokumentacji. 

 Nadzorem nad terminowością i jakością realizowanych umów, przygotowywaniem pod 

względem merytorycznym projektów dokumentów. 

 Uczestnictwem w pracach związanych z przygotowaniem  dokumentów dla postępowań  

o udzielenie zamówień oraz w pracach Komisji Przetargowych dotyczących 

prowadzonych postępowań. 
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Czego od Ciebie oczekujemy? 

 Wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki: budownictwo, architektura). 

 Obsługi pakietu MS Office. 

 Doświadczenia: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego. 

 Znajomości procesu inwestycyjno-budowlanego. 

 Znajomości Ustawy Prawo budowlane, Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, Ustawy Prawo zamówień publicznych; Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

 Zdolności organizacyjnych, dokładności, terminowości, komunikatywności, umiejętności 

pracy w zespole. 

 

Jakie wynagrodzenie możemy Ci zaoferować? 

3500 – 4000 zł brutto 

Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki 

bądź przesłanie drogą elektroniczną: 

 CV i listu motywacyjnego;  

 kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy; 

 oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.  

 

Klauzula informacyjna wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się 

na stronie internetowej Spółki www.lsi.net.pl w zakładce kariera. 

Termin składania dokumentów: 26.05.2019 r. 

Miejsce składania dokumentów:  

„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o.o. 

ul. Piotrkowska 190 

90-368 Łódź 

I piętro, sekretariat  

tel. 42 66-49-100 

e-mail: rekrutacja@lsi.net.pl 

fax: 42 66-49-102 

http://www.lsi.net.pl/
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Informacje dodatkowe:  

Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega 

sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą 

spełniać oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą 

powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty 

osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.  

 

 

 

 


