Skelbimo įvadas : UAB „VAATC“ skelbia atranką statybų priežiūros specialisto
pareigoms užimti.
Pareigos : Statybų priežiūros specialistas
Darbo aprašymas : - atsakingas už Bendrovės vykdomų statybos darbų techninę priežiūrą;
- koordinuoja statybos darbų techninės priežiūros įgyvendinimui
reikalingų techninių užduočių ir dokumentų parengimą;
- dalyvauja atliekant statomų inžinerinių tinklų ir statinių ašių žymėjimą;
- tikrina, ar yra statybai naudojamų medžiagų, įrenginių pasai bei
pažymos apie jų išbandymą;
- koordinuoja ir užtikrina, kad rangovai derintų su Bendrove statomų
statinių projektus, projektų pakeitimus;
- koordinuoja statomų objektų techninius sprendimus, tvirtina atliktų
darbų įvykdymo aktą;
- kontroliuoja statybos, montavimo darbų kokybę, apimtį, atitikimą
projektui, nustačius pažeidimus rengia pretenzijų projektus rangovams;
- tikrina rangovų Bendrovei apmokėti teikiamus atliktų statybos darbų
aktus, taikomų įkainių atitikimą faktiškai atliktiems darbams, nustačius
atliktų darbų, darbų įkainių neatitikimus, kreipiasi į rangovus
prašydamas paaiškinti neatitikimus bei informuoja tiesioginį vadovą;
dalyvauja sprendžiant ginčus;
- atlieka kitas su statinių statyba, statybos technine priežiūra susijusias
funkcijas.
Reikalavimai : - aukštasis universitetinis ar jam prilyginamas technologijos mokslų
srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimas;
- ne mažesnė kaip 3 metų darbo patirtis vadovaujant ypatingųjų statinių
statybai, statybos techninei priežiūrai arba projektų ar projekto dalių
rengimui;
- statybos procesų technologinis išmanymas;
- brėžinių skaitymas;
- statybos reglamentų reikalavimų išmanymas;
- projektų rengimo ir įgyvendinimo procedūrų išmanymas;
- gebėjimas dėstyti mintis raštu ir žodžiu, geri darbo su kompiuteriu (MS
Office, AutoCAD ar pan. programomis) įgūdžiai;
- puikios lietuvių kalbos žinios;
- geri analitiniai bei organizaciniai gebėjimai;
- B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.

Privalumas:
- kvalifikacinis atestatas, suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio statybos
techninės priežiūros vadovo pareigas.
Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. Gyvenimo aprašymą, kartu pateikiant išsilavinimą patvirtinančių
dokumentų kopijas bei dokumentus, patvirtinančius reikalaujamo
darbo patirtį;
2. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Dokumentai priimami iki 2017-02-24 įskaitytinai.
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Kontaktinė informacija : Dokumentus iki 2017-02-24 įskaitytinai pristatyti adresu Šeimyniškių
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registruotu laišku, arba el. pašto adresu info@vaatc.lt.

