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 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie Sp. z o.o.  poszukuje 

pracownika na stanowisko - Inspektora ds. inwestycji, inwestycji rozwojowych 

OZE, prawa zamówień publicznych, pozyskiwania środków zewnętrznych. 

 

 Wymagania związane ze stanowiskiem:  

 

 1. niezbędne:  

− wykształcenie średnie i 5-letni staż pracy lub wyższe i 3-letni staż pracy;  

− obywatelstwo polskie;  

− pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw 

publicznych;  

− niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

− nieposzlakowana opinia;  

− stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;  

− umiejętność obsługi komputera i znajomość programów MS Office (Word, 

Excel).  

 

2.  dodatkowe:  

− preferowane wykształcenie: wyższe;   

− znajomość zagadnień z zakresu dokumentów strategicznych województwa 

mazowieckiego;  

− znajomość zagadnień z zakresu programów pomocowych UE, NFOŚiGW, 

funduszy norweskich;  

− znajomość zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych; 

− umiejętność zarządzania czasem i informacją, umiejętność pracy                

w zespole, identyfikacja z instytucją, właściwa postawa etyczna, 

bezstronność, rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, dobra organizacja 

czasu pracy, komunikatywność, cierpliwość, asertywność, kreatywność, 

dyspozycyjność, odporność na stres.  

 

 

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  

Do podstawowych obowiązków Inspektora ds. inwestycji, inwestycji 

rozwojowych OZE, prawa zamówień publicznych, pozyskiwania środków 

zewnętrznych należy m.in.: 

 

- aktywne poszukiwanie zewnętrznych: krajowych i UE źródeł 

finansowania inwestycji, inwestycji rozwojowych OZE; 

- opracowywanie i współpraca przy opracowaniu przez operatorów 
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zewnętrznych wniosków dotacyjnych do krajowych i UE źródeł współfinansowania 

inwestycji rozwojowych; 

- prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, monitorowaniem                            

i aktualizowaniem dokumentów strategicznych;  

- prowadzenie spraw związanych z analizą dokumentów strategicznych Pec w Mławie 

Sp. z o.o. i Miasta Mława pod względem zgodności z dokumentami strategicznymi 

województwa, programami pomocowymi i dotacjami zewnętrznymi;  

- współpraca z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe;  

- przygotowanie, wdrażanie, koordynacja i rozliczanie końcowe inwestycji 

prowadzonych przez Pec w Mławie Sp. z o.o.; 

- organizowanie zamówień publicznych, zamówień sektorowych i konkursów;  

- opracowywanie SWZ, ogłaszanie, prowadzenie i rozliczanie zamówień publicznych, 

zamówień sektorowych i konkursów; 

- opracowywanie projektów umów dot. zamówień publicznych, zamówień sektorowych 

i konkursów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


