Filmoteka Narodowa- Instytut Audiowizualny
poszukuje osoby na stanowisko

zastępca kierownika Działu Inwestycji
Opis stanowiska :
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

opracowanie planów oraz realizacja zadań remontowych i inwestycyjnych
dotyczących obiektów FINA, w tym pozyskiwanie decyzji administracyjnych
warunkujących realizację inwestycji
przygotowywanie dokumentacji do postępowań o zamówienia publiczne
związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, w tym na roboty budowlane
nadzór nad zleconymi pracami wraz z ich sprawdzeniem i odbiorem
rozliczanie inwestycji w zakresie prowadzonych przedsięwzięć
prowadzenie archiwum dokumentacji projektowych oraz technicznych związanych
z realizacją inwestycji
nadzór nad realizacją zleconych prac w sposób nienaruszający warunków
bezpieczeństwa funkcjonowania FINA, ich sprawdzenie i odbiór prac
prowadzenie analiz ekonomicznych projektów inwestycyjnych oraz dokonywanie
ocen wyników finansowych zrealizowanych zadań inwestycyjnych w FINA
opracowywanie, zgodnie z potrzebami FINA długofalowych projektów planów
inwestycyjnych rzeczowych i finansowych we współpracy z właściwymi komórkami
organizacyjnymi FINA
opiniowanie planów inwestycyjnych rzeczowych i finansowych przedstawionych
przez poszczególne komórki organizacyjne FINA oraz sporządzanie na tej bazie
projektu rocznego planu inwestycyjnego
przeprowadzanie postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z ustawą - Prawo
zamówień publicznych oraz prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy
Prawo zamówień publicznych i rozporządzeń wykonawczych do niej, a także
zarządzeń i decyzji dyrektora w sprawach zamówień publicznych oraz współpraca
w tym zakresie z kierownikami innych komórek organizacyjnych i osobami
zajmującymi samodzielne stanowiska pracy
nadzór, we współpracy z Działem finansowo-księgowym, nad realizacją ustawy –
Prawo zamówień publicznych oraz kontrola prawidłowości przebiegu
obowiązujących procedur
opracowywanie dokumentacji formalno-prawnej w ramach postępowań o
zamówienia publiczne, w szczególności wniosków, ogłoszeń, zawiadomień i innych
dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami

Wymagania :
•

Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne, prawnicze)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Umiejętność sporządzania oraz analizy umów, zapytań ofertowych, dokumentacji
zakupowej
Umiejętność pracy pod presją czasu, dyspozycyjność
Bardzo dobrej organizacji pracy własnej

Oferujemy :
•
•
•
•

umowę cywilną w państwowej, nowoczesnej instytucji kultury
pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole
możliwość rozwoju zawodowego
możliwość uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej list motywacyjny i CV z
dopiskiem „ Zastępca kierownika działu inwestycji” na adres: rekrutacja@fina.gov.pl
najpóźniej do dnia r. do 04.07.2022 godziny 14:00. Informujemy, że zastrzegamy sobie
prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz zakończenia rekrutacji w
dowolnym terminie.
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).

