
 

 

 

Obecnie prowadzimy projekt rekrutacyjny dla nowego projektu 

deweloperskiego typu wysokiej klasy apart/condo hotel w Krynicy Zdrój.  

 

Projekt obejmuje następujące stanowiska: 

• Kierownik Projektu Budowlanego 

• Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych 

• Inspektor Robót Sanitarnych 

• Inspektor Robót Elektrycznych 

oraz 

• Asystentka biura  

• Młodszy Konsultant ds. Sprzedaży 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: INFO@CareerExperts.pl - w tytule wpisując 

wybraną nazwę stanowiska. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z procesem rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 
Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do 

moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. 

Stefana Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo 

dostępu do moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

Zapraszamy do aplikowania! 

mailto:INFO@CareerExperts.pl


Kierownik Projektu Budowlanego 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne 
• doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu projektów z zakresu budownictwa hotelowego 
• praktyczna znajomość procesu inwestycyjnego, pod względem procedur prawnych związanych 

z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę 
• znajomość przepisów Prawa Budowlanego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

oraz właściwych rozporządzeń i obowiązujących przepisów prawa 
• umiejętność czytania i interpretacji decyzji administracyjnych, MPZP 
• doświadczenie w pracy z urzędami, architektami 

Obowiązki: 

• analiza i ocena potencjału nieruchomości 
• wykonywanie analiz chłonności terenów inwestycyjnych 
• uzyskiwanie wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń dotyczących nieruchomości 
• przygotowywanie wniosków, pism, opinii 
• współpraca i kontakty z urzędami oraz urzędnikami 
• współpraca z pozostałymi działami w zakresie realizacji inwestycji 
• tworzenie cyklicznych raportów z powierzonego zakresu zadań 

Oferujemy: 

• pracę nad ciekawymi projektem inwestycyjnymi 
• atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od osiąganych wyników 
• pracę w przyjaznej atmosferze z dużą samodzielnością w działaniu 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: INFO@CareerExperts.pl w tytule 
wpisując ‘Kierownik Projektu Budowlanego’. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 

kandydatami.   

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych, w celach związanych z procesem rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 
Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do 

moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. 
Stefana Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo 
dostępu do moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

     



Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne 

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcjo-budowlanej 

• co najmniej 3 letni staż pracy na samodzielnym stanowisku technicznym w budownictwie 

• umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, pakietu Microsoft Office oraz programów 

inżynieryjnych – AutoCad, NORMA PRO 

• umiejętność współpracy z ludźmi o różnych typach osobowości oraz pracy koncepcyjnej, 

zespołowej, analitycznej i samodzielnego rozwiązywania problemów 

• praktyczna znajomość przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi 

Obowiązki: 

• sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę 

• sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych 

• weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej 

• kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami 

• kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy 

• przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze 

końcowym i ostatecznym 

• stosowanie procedur jakościowych 

• uczestnictwo w naradach koordynacyjnych 

Oferujemy: 

• interesującą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

• miłą atmosferę pracy 

• stale rozwijany zakres obowiązków 

• stabilne zatrudnienie 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: INFO@CareerExperts.pl w tytule 

wpisując ‘Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych’. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z 

wybranymi kandydatami.   

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z procesem rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 

Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do 

moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. 

Stefana Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo 

dostępu do moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

 

 



Inspektor Robót Sanitarnych 

 

Wymagania: 

• wykształcenie średnie/wyższe kierunkowe 

• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (sanitarnej) w zakresie instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

• dobra znajomość przepisów branżowych 

• umiejętność wykonywania przedmiarów robót, kosztorysowania i weryfikacji kosztorysów 

oraz wykonywania analiz zużycia mediów 

• biegła obsługa MS Office (WORD, EXCEL) oraz programu do kosztorysowania NORMA Pro 

• aktualne członkostwo w Mazowieckiej Izbie Inżynierów Budownictwa 

Obowiązki: 

• sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę 
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót sanitarnych 

• weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej 

• kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami 
• kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy 

• przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze 
końcowym i ostatecznym 

• stosowanie procedur jakościowych 

• uczestnictwo w naradach koordynacyjnych 

Oferujemy: 

• interesującą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

• miłą atmosferę pracy 

• stale rozwijany zakres obowiązków 

• stabilne zatrudnienie 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: INFO@CareerExperts.pl w tytule 

wpisując ‘Inspektor Robót Sanitarnych’. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 

kandydatami.   

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z procesem rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 

Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do 

moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. 

Stefana Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo 

dostępu do moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

 

 

 



Inspektor Robót Elektrycznych 

 

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe techniczne lub średnie o profilu elektrycznym 

• wskazane 2-letnie doświadczenie w branży budowlanej specjalności elektrycznej 

• uprawnienia do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi ograniczone lub bez ograniczeń 

w specjalnościach instalacyjnych w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych, 

elektroenergetycznych oraz instalacji niskoprądowych (alarmowe, systemu dostępu itp.) 

• przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

• dobra znajomość Prawa Budowlanego i procesu inwestycyjnego 

• znajomość prawa zamówień publicznych 

• dobra znajomość Autocad, programów kosztorysowych oraz pakietu Office 

• dobra organizacja pracy i samodzielność 

Obowiązki: 

• sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę 
• sprawdzanie jakości wykonywanych robót elektrycznych 

• weryfikacja i opiniowanie dokumentacji budowlanej, wykonawczej i powykonawczej 

• kontrola zaawansowania robót i potwierdzanie zaawansowania raportami 
• kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy 

• przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze 
końcowym i ostatecznym 

• stosowanie procedur jakościowych 

• uczestnictwo w naradach koordynacyjnych 

Oferujemy: 

• interesującą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

• miłą atmosferę pracy 

• stale rozwijany zakres obowiązków 

• stabilne zatrudnienie 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: INFO@CareerExperts.pl w tytule 

wpisując ‘Inspektor Robót Elektrycznych’. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 

kandydatami.   

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z procesem rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 

Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do 

moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. 

Stefana Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo 

dostępu do moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

 

 



 Asystentka Biura  

 

Wymagania: 

• praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel) 

• systematyczność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań 

• zaangażowanie, samodzielność, dynamizm w działaniu 

• doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane 

• pogodne, optymistyczne usposobienie 

• dobra znajomość języka angielskiego mile widziana 

Obowiązki: 

• zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura 

• wsparcie w przygotowaniu ofert i dokumentacji 

• kontakt z klientami zewnętrznymi, agencjami, podmiotami i instytucjami 

• wystawianie faktur i dokumentów korygujących 

• przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby Klientów i Działu Sprzedaży 

Oferujemy: 

• interesującą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

• miłą atmosferę pracy 

• stale rozwijany zakres obowiązków 

• stabilne zatrudnienie 

 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: INFO@CareerExperts.pl w tytule 

wpisując ‘Asystentka Biura’. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.   

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z procesem rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 

Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do 

moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. 

Stefana Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo 

dostępu do moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

 

 

 

 

 

 



Młodszy Konsultant ds. Sprzedaży 

 

Obowiązki: 

• Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z Kontrahentami 

• Osiąganie wyznaczonych wyników sprzedażowych 

• Przygotowywanie ofert handlowych 

• Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie sprzedaży 

Wymagania:  

• Mile widziane doświadczenie w pracy w dziale sprzedaży 

• Znajomość języka angielskiego 

• Dobra znajomość programów Excel, Word, Power Point 
• Konsekwentne dążenie do realizacji postawionego celu 

• Duża motywacja i zorientowanie na działanie 

• Wykształcenie wyższe (może być student ostatniego roku) 
• Komunikatywność, wysokie zdolności interpersonalne 

• Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność  

Oferujemy: 

• interesującą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 

• miłą atmosferę pracy 

• stale rozwijany zakres obowiązków 

• stabilne zatrudnienie 

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV na adres: INFO@CareerExperts.pl w tytule 

wpisując ‘Młodszy Konsultant ds. Sprzedaży’. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 

kandydatami.   

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z procesem rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana 

Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo dostępu do 

moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych 

osobowych, w celach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji przez Nolta z siedzibą w Warszawie, ul. 

Stefana Dembego 10/25, 02-786, Warszawa. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przysługuje mi prawo 

dostępu do moich danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

 

 

 

 

 

 


