POSZUKUJEMY ASYSTENTA PROJECT MANAGERA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH
DLACZEGO MY?: Ponieważ realizujemy inwestycje w branży OZE, ochrony środowiska oraz projekty
infrastrukturalne zmieniające oblicze kraju oraz wpływające na poprawę jakości życia, a przede wszystkim
stanu środowiska naturalnego. Branże, w których działamy stawiają przed nami fascynujące wyzwania oraz
konieczność ciągłej zmiany. Dajemy wartość inwestorom dzięki łączeniu aspektów ochrony środowiska,
opłacalności ekonomicznej, relacji społecznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.
JAK TO ROBIMY?: Pracujemy metodą zespołów projektowych, a współpraca jest podstawą naszego działania.
Poszukujemy ludzi nastawionych na pracę w grupie oraz realizację własnych celów poprzez wspieranie
członków swojego zespołu. Pragniemy zatrudnić osobę, której zależy na ciągłym rozwoju swoich kompetencji
poprzez realizację projektów inwestycyjnych, pracę w zespole interdyscyplinarnym oraz budowanie relacji
z klientami.
Uczenie się i poszerzanie wiedzy jest dla nas wielką wartością, cenimy więc zadawanie pytań oraz otwartą
komunikację. Zależy nam, by nasi pracownicy byli nastawieni na samodzielność w działaniu oraz dbałość
o jakość i rzetelność wykonywanej pracy. Poszukujemy ludzi, którzy cenią rozwój i naukę oraz ciężką pracę
w dążeniu do jasnego celu, dzięki czemu za półtora roku staną się samodzielnymi Project Managerami.
CO OFERUJEMY?: Przede wszystkim możliwość współtworzenia dużych projektów inwestycyjnych, szanse
mierzenia się z wyzwaniami, dzielenie się wiedzą oraz pracę w przyjaznym, wspierającym otoczeniu.
Zapewniamy elastyczność dzięki dostosowaniu zadań do predyspozycji pracowników oraz elastyczny czas
pracy i możliwość rozwijania swoich zawodowych pasji. Chcemy, by nasi pracownicy swoimi działaniami
i pomysłami budowali struktury firmy.
Jeżeli oczekujesz jednowymiarowej i monotonnej pracy, kochasz rywalizacje, zakończyłeś studia z nadzieją,
że to już koniec nauki – nie aplikuj do naszej firmy.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:
 wsparcie Dyrektora Projektów w zarządzaniu procesami technicznymi w procesie inwestycyjnym w obszarze
odnawialnych źródeł energii, projektów ochrony środowiska oraz infrastrukturalnych;
 prowadzenie projektów w zakresie technicznym;
 kontakty z podwykonawcami – projektantami energetycznymi oraz budowlanymi, geodetami, urbanistami;
 nadzór nad specjalistami technicznymi;
 wsparcie procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych;
 wsparcie w wykonywaniu prac projektowych w specjalistycznych programach i systemach komputerowych;
 kontakty z inwestorami oraz partnerami biznesowymi.
Od Kandydata oczekujemy:
 wykształcenia wyższego technicznego (preferowany kierunek studiów: energetyka, budownictwo, geodezja,
urbanistyka) oferta dotyczy również studentów IV i V roku;
 bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 znajomości pakietu MS Office oraz programów GISowych i innych programów projektowych;
 gotowości do wyjazdów służbowych (posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B będzie dodatkowym atutem).
Jeżeli myślisz, że możesz stać się wartościowym członkiem naszej organizacji - prześlij nam swoje CV oraz,
co istotniejsze – list motywacyjny, gdzie napiszesz, co chciałbyś/chciałabyś osiągnąć. W liście motywacyjnym
napisz proszę, czego oczekujesz od wymarzonej pracy oraz co z Twoich cech zrobi na nas największe wrażenie
albo: dlaczego byłbyś najlepszym kandydatem na to stanowisko – forma listu jest dowolna.
Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: a.pradzynska@greenpd.pl
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.
Prosimy o dopisanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych
Dz. Ust Nr 133 poz. 883.”

