
R+S Group Sp. z o.o. jest prowadzonym przez właścicieli rzemieślniczym przedsiębiorstwem 
usługowym w zakresie techniki budownictwa, techniki statków oraz przemysłowej, które funkcjonuje 

na terenie całych Niemiec. 

Ze względu na nasze kwalifikacje możemy towarzyszyć naszym Klientom w całym etapie realizacji aż 
do momentu uzyskania kompletnie funkcjonalnego wyposażenia. 

W naszych 34 oddziałach w siedmiu krajach oferujemy naszym 3800 Pracownikom różnorodne 
zadania na wielu projektach. Przy tym jesteśmy skupieni na indywidulanym rozwoju fachowym i 

osobistym Pracowników tak aby przygotować ich na wyzwania zawodowe dnia codziennego. 

Kierownik Projektu ds. Energii i Technologii 
Budowlanych 

Miejsce pracy: mazowieckie 

  

Opis stanowiska 

 Planowanie związane z projektem oraz realizacja kontraktu projektowego, z uwzględnieniem: jakości, 
kosztów, zdolności, zakresu dostaw i usług 

 Implementacja oraz wdrażanie procesów 

 Koordynacja wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych procesów, zapewniając płynny przepływ 

 Prowadzenie wewnętrznych spotkań i koordynacja z klientem w celu oceny i kontroli statusu projektu 

 Prowadzenie comiesięcznych rozmów o stanie prac 

 Tworzenie dodatkowych ofert i raportów z postępów 

 Udzielanie informacji dla naszych klientów odnośnie projektów 

Wymagania 

 Ukończone wykształcenie kierunkowe oraz chęć dalszego szkolenia 

 Komunikatywna znajomość języka niemieckiego (poziom b1) 

 Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie 

 Doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami 

 Umiejętności organizacyjne, odpowiedzialność oraz umiejętność kierowania zespołami 

 Obsługa MS Office 

 Wysoka orientacja na klienta oraz dobre umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole 

 Wysoki poziom zaangażowania, lojalność, rzetelność, niezależność  

Oferujemy 

 Bezpieczne i przyszłościowe miejsce pracy z umową o pracę na czas nieokreślony, na warunkach 
niemieckich 

 Punktualne wypłaty wynagrodzenia: 4.500-6.000 € brutto / miesiąc (w zależności od doświadczenia) 

 Możliwość awansu oraz regularne szkolenia w wewnętrznej Akademii R + S 

 Udział w dużych projektach budowlanych, niejednokrotnie dla znanych klientów 

 Wyzwania osobiste i zawodowe 

 Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika i jego rodziny; 

 Nasze środowisko rodzinne z indywidualną opieką w miejscu pracy. 

Praca w Niemczech 

Wynagrodzenie 

Od 20000 do 30000 PLN 



  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ. 

APLIKUJ TERAZ 

https://www.praca.pl/kierownik-projektu-ds-energii-i-technologii-budowlanych_2872667.html#apply

