
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą w 
Warszawie na ul. Zwoleńska 97, 04-761, 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu tej i przyszłych rekrutacji, 

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

 

„SAR PW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa 

Firma SAR PW specjalizująca się w profesjonalnej obsłudze technicznej budynków poszukuje 

kandydatów do pracy na terenie Warszawy na stanowisko: 

Inżynier serwisu 

OSOBA ZATRUDNIONA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA: 

• Zarządzanie realizacją przydzielonych umów (zleceń) serwisowych zgodnie z warunkami określonymi 

przez klientów: 

✓ organizowanie i planowanie realizacji usług serwisowych na obiektach (planowanie 

harmonogramów prac, grafików pracy, określanie niezbędnych sił i środków do realizacji 

usługi), 

✓ bezpośrednie kierowanie i nadzór pracami wykonywanymi przez specjalistów ds. serwisu 

obiektowego (dyżury, bieżąca konserwacja, przeglądy, naprawy, modernizacje, montaże, 

remonty), 

✓ nadzór nad specjalistami ds. serwisu interwencyjnego wykonującymi zadania na przydzielonych 

obiektach, 

✓ zamawianie i rozliczanie materiałów związanych z realizacją usługi, 

✓ przygotowywanie ofert związanych z nadzorowanym obiektem (określanie zakresu prac, wycena 

zakresu prac), 

✓ rozliczanie realizowanych prac z klientem. 

• Przygotowywanie ofert serwisowych i montażowych dla klientów firmy na bieżące zlecenie Szefa 

Serwisu. 

• Organizacja, kierowanie i nadzór nad realizacją prac serwisowych i montażowych na bieżące zlecenie 

Szefa Serwisu. 

OCZEKUJEMY: 

• Wykształcenie minimum wyższe techniczne (inżynier po kierunku związanym z klimatyzacją, 

wentylacją, automatyką, chłodnictwem, instalacjami sanitarnymi) 

• Umiejętności kierowania zespołem pracowników. 

• Umiejętności utrzymywania pozytywnych relacji z klientami i współpracownikami. 

• Dyspozycyjności, zaangażowania i sumienności. 

• Chęci do podnoszenia kwalifikacji. 

• Posiadania prawa jazdy kat. B. 

• Znajomości języka angielskiego. 

OFERUJEMY: 

• możliwości rozwoju technicznego, 

• przyjazną atmosferę w pracy, 

• ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej na rynku pozycji, 

• stałą pracę w zespole zróżnicowanym wiekowo. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z dopiskiem „Oferta pracy - Inżynier Serwisu” na adres: 

sarserwis@sarserwis.pl 

Prosimy o zamieszczenie w formularzu aplikacyjnym następującej klauzuli wraz z podpisem: " Wyrażam zgodę na 
przetwarzanie przez SAR PW Sp. z o.o. Sp. k. moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)". 
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