
 
 

 

Kraj Polska 

Województwo mazowieckie 

Miejscowość Warszawa 

Stanowisko Kierownik Projektu 

Nazwa firmy Orbis S.A. 

Informacje o 
firmie 

Do biura w Warszawie poszukujemy Kandydata na stanowisko: 

Opis stanowiska 

UMIEJĘTNOŚCI I OSOBOWOŚĆ 
• Czujesz się kimś wyjątkowym 
• Dzielisz naszą pasję gościnności 
• Nie ustajesz w swoim rozwoju 
• Masz odwagę pójść dalej 
• Czujesz w sobie ducha zdobywcy 
• Jesteś innowacyjny 
• Szacunek i zaufanie są dla Ciebie ważne  

JAK O CIEBIE ZADBAMY 
• Pomożemy rozwijać się poprzez udział w szkoleniach i toczących się  projektach 
• Oferujemy dynamiczną pracę, pełną wyzwań  
• Współpraca na podstawie umowy zlecenia 

Wymagania 

TWOJA MISJA 
• przygotowanie inwestycji (decyzje administracyjne, ofertowanie, wybór wykonawcy, 

sporządzanie umów) 
• weryfikowanie koncepcji, projektów 
• organizacja i prowadzenie w imieniu Inwestora procesu przetargowego, ustalanie 

zakresu rzeczowo - finansowego oraz przygotowanie i redagowanie zamówień dot. 
realizacji inwestycji 

• nadzór z ramienia inwestora nad realizacją inwestycji na każdym z jej etapów, aż do 
odbiorów końcowych i przekazaniu do użytkowania (kontrola harmonogramu, 
wykonania budżetu inwestycji, zgodności z zatwierdzonym projektem oraz 
standardami, jakości) 

• koordynacja robót budowlano-montażowych z dostawami i montażem wyposażenia 
hotelowego 

• prowadzenie dokumentacji inwestycji  we wszystkich jego fazach, aż do archiwizacji 
• raportowanie postępu inwestycji 

Oferujemy 

NASZE OCZEKIWANIA 
• wykształcenie wyższe budowlane lub architektoniczne 
• umiejętność kierowania zespołem oraz skutecznego egzekwowania od uczestników 

procesu inwestycyjnego realizacji zleconych w ramach inwestycji zadań 
• umiejętność prowadzenie kilku inwestycji na różnych etapach realizacji w tym samym 

czasie 
• samodzielność, zaangażowanie, inicjatywa i umiejętność pracy w zespole 
• umiejętność optymalizacji projektu na etapach koncepcji, projektu i przetargów 
• znajomość obowiązujących  przepisów prawa budowlanego 
• dobra znajomość języka angielskiego 
• znajomość programów Excel, Power Point, Word w stopniu bardzo dobrym, autocad 

w stopniu podstawowym 

Data wygaśnięcia 
oferty pracy 2017-02-03 15:37:17 

Kontakt 
Oferta pochodzi z portalu Praca.pl. Prosimy o przesyłanie aplikacji bezpośrednio do 
pracodawcy. Link do ogłoszenia na Praca.pl: http://www.praca.pl/kierownik-
projektu_1488095.html 


