
 

 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Warszawa 

Stanowisko Asystent/ka Działu Project Management  

Nazwa firmy Hays Poland 

Informacje o 
firmie 

HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego, należącą do międzynarodowej grupy HAYS 
plc, notowanej na giełdzie w Londynie i największej firmy rekrutacyjnej w Wielkiej Brytanii.  
 
Grupa posiada ponad 390 biur w 27 krajach na całym świecie, w których łącznie pracuje 8 300 
specjalistów. Jest liderem w Europie Środkowej i Wschodniej, Azji, Ameryce Południowej, 
Australii, Nowej Zelandii, Chinach, Japonii, Hong Kongu i Kanadzie. 

Opis stanowiska 

Twoja nast ępna firma   
Dla naszego Klienta, międzynarodowego dewelopera powierzchni komercyjnych poszukujemy 
osoby na stanowisko Asystenta/ki Działu Project Management. 
 
Twoje nast ępne stanowisko   
Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za sprawdzanie i weryfikację umów, podpinanie 
odpowiednich aneksów a następnie archiwizację i zarządzanie dokumentami formalno- 
prawnymi związanymi z realizowanymi przez firmę inwestycjami. Asystent odpowiadać będzie 
również za zarządzanie dokumentacją tj. ewidencja, rejestr i nadzór nad dokumentami 
jakościowymi, protokołami w trakcie całego procesu inwestycyjnego. Osoba na tym stanowisku 
będzie zatrudniona w biurze głównym Działu Technicznego i będzie blisko współpracować z 
Kierownikami Projektów.  
 
Czego potrzebujesz, aby osi ągnąć sukces?   
Od Kandydatów oczekujemy wykształcenia wyższego technicznego w zakresie budownictwa 
oraz około 1-2 lat doświadczenia zawodowego w tym pracy z dokumentacją i czytaniem 
rysunków technicznych. Wymagana jest również bardzo dobra znajomość języka angielskiego. 
Kandydat, który obejmie to stanowisko posiadać będzie wysoko rozwinięte umiejętności 
komunikacyjne, dobrą organizację pracy i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. W 
pierwszej kolejności do aplikowania zapraszamy Kandydatów z doświadczeniem w pracy po 
stronie dewelopera powierzchni komercyjnych, generalnego wykonawcy lub firmy 
konsultingowej. 
 
Co zyskujesz?   
Klient oferuje możliwość rozwoju zawodowego w międzynarodowej organizacji o stabilnej 
pozycji na rynku i zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę. 
 
Co powiniene ś zrobi ć? 
Jeśli ta oferta jest idealna dla Ciebie, kliknij ‘Aplikuj’ i prześlij nam swoje aktualne cv. 
Jeśli ta oferta nie jest dopasowana do Twoich oczekiwań, a poszukujesz obecnie pracy, 
skontaktuj się z nami. 
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Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/asystent-ka-dzialu-project-
management_1018402.html 


