
   
Grupa TPS/Reapolis to zespół ekspertów, których pasją są nieruchomości. Istniejemy od 2005 roku. Prężnie 
działamy na rynku deweloperskim - nasze projekty to m.in. osiedle Chylońska 110, Obotrycka i Vialo. Zajmujemy 
się także zarządzaniem nieruchomościami komercyjnymi - parkami biurowymi, centrami handlowymi, magazynami, 
hotelami itp.  

Szukamy osób z doświadczeniem, jak i kandydatów do przyuczenia, w zespole zajmującym 
się zarządzaniem i obsługą techniczną nieruchomości komercyjnych. Nasz zespół zajmuje się obecnie obsługą 
nieruchomości, które wyposażone są m.in. w instalacje wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz technikę basenową. 

Miejsce pracy: Trójmiasto 
Region: pomorskie 

Docelowe zadania na stanowisku: 

• nadzorowanie i bieżąca kontrola stanu technicznego nieruchomości – pod opieką zespołu, 
• prowadzenie bieżącej konserwacji infrastruktury technicznej, 
• współpraca z firmami zewnętrznymi w obszarze napraw oraz konserwacji wszelkich instalacji 

technicznych, 
• wykonywanie drobnych napraw, 
• wykonywanie czynności serwisowych i instalacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami 

zawodowymi i uprawnieniami. 

Wymagania wobec kandydatów: 

• wykształcenie w kierunku branżowym (najchętniej: klimatyzacja – wentylacja - chłodnictwo), 
• doświadczenie w serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji chłodniczych mile 

widziane, 
• zainteresowanie kwestiami technicznymi (remontów, instalacji, konserwacji), 
• dyspozycyjność, 
• prawo jazdy kat. B i własny samochód, 
• uprawnienia SEP i f-gaz mile widziane, 
• umiejętności obsługi podstawowych programów komputerowych. 

Oferujemy: 

• wynagrodzenie oraz nagrody adekwatne do zaangażowania czasowego i merytorycznego, 
• elastyczny czas pracy, 
• możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach związanych z rynkiem nieruchomości (zdobycie 

doświadczenia), 
• pracę w dobrej atmosferze i z zespołem, który wspiera i dzieli się wiedzą, 
• możliwość korzystania ze szkoleń technicznych. 

Jeżeli sądzisz, że sprawdzisz się na tym stanowisku wyślij CV oraz zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych na adres e-mail agnieszka.poplawska@tps.pl 
 
Treść zgody na przetwarzanie danych: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. 
Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO)” 
 


