
 
Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Kozienice 

Stanowisko Inżynier Projektu / Kierujący Pracami 

Nazwa firmy Globetek Sp. z o.o. 

Informacje o 
firmie 

Globetek jest międzynarodową agencją rekrutacyjną wyspecjalizowaną w usługach dla 
przedsiębiorstw sektora przemysłowego. Działając na globalnym rynku współpracuje z 
największymi korporacjami branży energetycznej, petrochemicznej, budowlanej, konstrukcyjnej 
czy produkcji i automatyki, pozyskując dla nich wykwalifikowaną kadrę i dostarczając 
zaawansowane rozwiązania HR. 
Dla naszego klienta, międzynarodowej firmy operującej w branżach budowlanej, maszynowej, 
instalacyjnej i serwisowej poszukujemy doświadczonego specjalisty na stanowisko: 

Wymagania 

  
Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: 

• Opracowywanie ofert w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i 
organizacyjnych oraz kalkulacja kosztów 

• Uczestnictwo w wizjach lokalnych w miejscach świadczenia usług oraz negocjacjach z 
Klientami, 

• Opracowywanie harmonogramu realizacji projektu i jego budżetu, 
• Planowanie i terminowe składanie zapotrzebowań na zasoby wykonawcze, materiały i 

podwykonawców do realizacji projektów, 
• Opracowywanie planów realizacji projektów (tj. POR, BIOZ, POŚ, PZJ itp.), 
• Opracowywanie wymaganej dokumentacji projektu, 
• Nadzór nad wykonawstwem prac zgodnie z planem i budżetem, 
• Monitorowanie projektów w celu efektywnego zarządzania projektami, 
• Analizowanie i zarządzanie ryzykiem w trakcie realizacji projektu, 
• Oferowanie i sprzedaż prac dodatkowych w ramach realizowanych projektów, 
• Monitorowanie i raportowanie przepływów pieniężnych w projektach (cashflow), 
• Rozliczanie końcowe projektów oraz opracowywanie dokumentacji poprojektowej, 
• Gromadzenie wiedzy (knowhow) z realizacji projektów 

Wymagania: 
• Wykształcenie wyższe techniczne (Budowlane lub Mechaniczne) 
• Minimum 3 lata doświadczenia w realizowaniu lub kosztorysowaniu projektów 

technicznych w energetyce 
• Doświadczenie we współpracy z partnerami biznesowymi ( dostawcy, podwykonawcy, 

klienci). 
• Umiejętność budowania kontaktów z klientami 
• Dobra znajomość języka angielskiego 
• Bardzo dobra znajomość: MS Office, MS Project, AutoCAD. 
• Zdolności organizacyjne 
• Komunikatywność 

Dodatkowym atutem będzie: 
• Przygotowanie teoretyczne i/lub praktyczne w zakresie kosztorysowania prac 

mechanicznych i budowlanych na obiektach przemysłowych 
• Znajomość metodologii kosztorysowania 
• Doświadczenie w samodzielnym realizowaniu projektów oraz w kierowaniu zespołami 

Oferujemy: 
• Możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń w międzynarodowej firmie 
• Rynkowe wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kompetencji i uzyskiwanych 

wyników pracy 
• Stabilność zatrudnienia 

Data 
wygaśnięcia 
oferty pracy 

2015-12-12 10:33:57 

Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/inzynier-projektu-kierujacy-
pracami_883291.html 



 


