ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ЗА 1 (ЈЕДНОГ) ИЗВРШИОЦА НА РАДНОМ МЕСТУ:

КООРДИНАТОР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Служба извршења електро радова, Сектор инвестиција

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“
ОПИС ПОСЛА:
-

-

-

-

-

Врши контролу предмера и предрачуна, послова из предмера од почетка градње;
Стара се о пословима у вези комплетирања елабората инвестиционо техничке
документације, прати и анализира технолошке цене тржишта у електро области, предузима
мере за што целисходнију реализацију израђених пројеката;
Прати најновија техничка достигнућа у циљу сагледавања могућности примене нових
технологија;
Прикупља, чува, сарађује и сређује техничку документацију везану за објекте где врши
надзор, проучава инвестиционо техничку документацију, уговоре и услове грађења, даје
предлоге и мишљења у погледу допуна и измена пројеката у току градње;
Контролише извођење свих радова на објектима где врши надзор по квалитету, количинама,
контролише извођење и оверава привремене ситуације, контролише грађевинску књигу и
дневник, организује испитивање узорака;
Учествује у раду комисије за технички преглед и пријема техничке документације за коначни
обрачун и примопредају објеката, предузима мере за одржавање рокова изградње;
Приликом пројектовања координира са пројектантом на пословима за које је стручно
оспособљен према важећем закону о БЗР на привременим или покретним градилиштима
(прави план превентивних мера, а по почетку радова усаглашава исти);
Приликом извођења радова координира рализацију планираних активности поштујући
важећи закон о БЗР на привременим или покретним градилиштима;
Обавља и друге послове из области развоја, градње и унапређења производње које му
налаже руководилац сектора и службе.

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:



VII-1 / II степен високог образовања електро струке;
Одговарајућа електро лиценца (Закон о планирању и изградњи);




Положен стручни испит за обављање послова координатора за пројектовање и извођење радова
(Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима);
3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме.

Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“
Радни однос се заснива на неодређено време.
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова (скениране копије
диплома/уверења о стеченим квалификацијама, лиценци и положеном стручном испиту, односно
потврде/копије уговора о раду или друге доказе о стеченом радном искуству) достављати искључиво
преко сајта poslovi.infostud.com .
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

