Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły działając w oparciu o
Umowę Pożyczki nr 85248524- PL pomiędzy Rzecząpospolitą Polska a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i
Rozwoju: Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej
Przeciwpo wodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (Odra Vistula Flood Management
Project),,

p o s z u k u j e:

Specjalisty ds. hydrotechnicznych
Wymagania:
Kwalifikacje ogólne
wykształcenie wyższe techniczne – ukończone studia magisterskie w rozumieniu przepisów o
szkolnictwie wyższym na kierunku odpowiednim dla wymaganej specjalności.
Kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do realizacji Projektu
−

- posiadanie doświadczenia w projektowaniu lub wykonywaniu robót hydrotechnicznych;
- co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy przy realizacji obiektów hydrotechnicznych;
- znajomość zagadnień gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej i zagadnień ochrony
środowiska.
- doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy międzynarodowych, w tym
funduszy unijnych.
Pożądana komunikatywna znajomość języka angielskiego
Główne zadania:
1) wspieranie Jednostek Realizujących Projekt w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie
z przepisami prawa polskiego i wiedzą budowlaną;
2) udział w pracach komisji przetargowych powoływanych w Jednostkach Wdrożeniowych,
przygotowujących i przeprowadzających wybór dostawców usług budowlanych w trybie
ustalonym w planie zamówień;
3) ocena i analiza przygotowanych przez Jednostki Wdrożeniowe opisów przedmiotu
zamówienia w zakresie formułowania warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz
wymagań stawianych wykonawcom robót budowlanych w ramach Projektu;
4) monitorowanie prac zespołu niezależnych ekspertów ds. bezpieczeństwa budowli
hydrotechnicznych;
5) przygotowywanie i weryfikacja kierowanych do Banku Światowego i BRRE dokumentów, w
szczególności dotyczących zagadnień hydrotechnicznych;
6) przygotowanie raportów miesięcznych i innych raportów okresowych dotyczących przebiegu
wykonanych i zaplanowanych prac w zakresie inwestycji hydrotechnicznych;
Oferty (list motywacyjny, życiorys, dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje
i rekomendacje) należy składać do dnia 2 maja 2016 r. na adres:
Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, al. Jaworowa 911, 53-123 Wrocław lub e-mail: pcu@odrapcu.pl; tel. 71 787 86 90.
W ofercie proszę umieścić klauzule: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami ustawy z
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
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