
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny  

poszukuje osoby na stanowisko 

 

Specjalista ds.inwestycji 

 

Region : Warszawa 

Obowiązki Pracownika:  

• Opracowanie planów oraz realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych dotyczących 

obiektów FINA 

• Pozyskiwanie decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji 

• Przygotowywanie dokumentacji do postępowań o zamówienia publiczne na dokumentację 

projektową  i roboty budowlane,  w szczególności: OPZ, zapytań ofertowych i innych 

dokumentów zgodnych z wewnętrznymi procedurami oraz z ustawą Prawa Zamówień 

Publicznych, 

• Wyszukiwania potencjalnych wykonawców / dostawców usług, 

• Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług oraz urzędami na etapie przygotowania 

dokumentacji przetargowej i w trakcie realizacji całego procesu inwestycyjnego 

• Nadzór nad zleconymi pracami wraz z ich sprawdzeniem i odbiorem 

• Rozliczanie inwestycji w zakresie prowadzonych przedsięwzięć  

Wymagania: 

• Wykształcenie  techniczne min średnie ( budowlane) 

• Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku (mile   widziane w dziale 

inwestycji, nieruchomości, administracji) 

• Znajomość procesów inwestycyjnych w budownictwie, 

• Mile widziana znajomość Prawa Zamówień Publicznych  

• Znajomość obowiązujących przepisów prawa budowlanego wraz z przepisami 

wykonawczymi, KPA, ochrony środowiska 

• Znajomość programów MS Office, Auto Cad 

• Bardzo dobrej organizacji pracy własnej 

• Mile widziane Uprawnienia budowlane, specjalność konstrukcyjno - budowlana  

Oferujemy: 

• Umowę o pracę w państwowej, nowoczesnej instytucji kultury 

• Możliwość rozwoju zawodowego 
• Opiekę medyczną 

• Ubezpieczenia grupowe na życie 

• Karnety sportowe 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV i list 

motywacyjny z dopiskiem Specjalista ds.inwestycji na adres: rekrutacja@fina.gov.pl 

najpóźniej do dnia 18.02.2023 r. Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do 

kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz do zakończenie rekrutacji w 

mailto:rekrutacja@fina.gov.pl


dowolnym terminie. Bardzo prosimy aby nadsyłane pliki były nazywane imieniem i 

nazwiskiem.  

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego i 

przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Filmotekę Narodową-Instytut Audiowizualny, zgodnie z ustawą z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 

(RODO). 

 

 


