
 

 

Green Project Development to renomowana firma z branży OZE z wiodącą i ustabilizowaną pozycją  

na rynku polskim. Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:  

STAŻYSTA 
DZIAŁ INWESTYCYJNY/OCHRONY ŚRODOWISKA  

Lokalizacja: Warszawa 
 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za: 

 wsparcie kierownika projektu w ocenie, koordynacji i nadzorze projektów inwestycyjnych w obszarze szeroko 
pojętej ochronie środowiska oraz odnawialnych źródeł energii (farmy wiatrowe, biogazownie, projekty 
fotowoltaiczne, Małe Elektrownie Wodne); 

 kontakty z podwykonawcami – projektantami energetycznymi, budowlanymi, geodetami, urbanistami; 
 wsparcie procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych; 
 wsparcie w wykonywaniu prac projektowych w specjalistycznych programach i systemach komputerowych; 
 wsparcie przy przygotowywaniu dokumentacji środowiskowej i technicznej na potrzeby realizowanych przez 

organizację inwestycji; 
Od Kandydata oczekujemy: 

 wykształcenia wyższego technicznego (preferowane kierunki studiów: inżynieria środowiska, ochrona 
środowiska, budownictwo, energetyka, geodezja); oferta dotyczy również osób w trakcie studiów oraz 
studentów IV i V roku; 

 znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie; 
 znajomości pakietu MS Office (Power Point, Word, Excel); 
 mile widziana znajomość programów GISowych oraz innych programów projektowych (AutoCad itp.)  
 wysokich zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych; 
 dokładności, skrupulatności, otwartości na nową wiedzę i doświadczenie; 
 wysokiego poziomu samodzielności w wykonywaniu powierzonych zadań; 
 prezencji i wysokiej kultury osobistej; 

Oferujemy: 
 bezpłatne 3 miesięczne praktyki z możliwością późniejszego zatrudnienia;  
 po okresie wdrożenia samodzielne stanowisko; 
 zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się organizacji; 
 możliwość rozwoju i awansu zawodowego; 
 możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji; 
 udział w realizacji inwestycji; 
 profesjonalne kursy i szkolenia; 
 elastyczne godziny pracy. 

Na zgłoszenia czekamy do 28.08.2016r. 

Aplikacje, zawierające Państwa CV, prosimy przesyłać na adres e-mail: 
k.ostrynska@greenpd.pl 

W tytule wiadomości prosimy umieścić swoje nazwisko oraz dopisek: GPD STAŻYSTA. 
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „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).” 


