Spółka Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina to jedyny producent
walcówki aluminiowej oraz jeden z największych producentów drutów i
przewodów aluminiowych w Polsce. Nasze wyroby sprzedajemy największym
światowym producentom z rynku energetycznego, spożywczego, automotive
i AGD. Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu osoby na stanowisko:

Kierownik Projektu/Project Manager
(Przemysł) Miejsce pracy: Skawina
Opis stanowiska:
Zarządzanie projektem inwestycyjnym o charakterze przemysłowo – budowlanym;
Koordynacja inwestycji w zakresie uzyskiwania zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji dla realizacji inwestycji;
Nadzór nad wyborem Dostawcy Technologii dla Instalacji, prac budowlanych i procesem jego zakontraktowania;
Nadzór nad dokumentami budowy, kontraktacja podwykonawców;
Sporządzanie harmonogramu prac, kierowanie organizacją prac na wszystkich etapach inwestycji;
Organizacja montażu instalacji przemysłowych, testowania, uruchomienia, rozruchu przekazania Instalacji;
Nadzór i koordynacja prac przygotowawczych związanych z budową infrastruktury Lokalizacji,w tym
fundamentów i prac budowlanych;
Nadzór nad zakresem i integracja harmonogramów prac poszczególnych wykonawców i Dostawcą Technologii
dla Instalacji;
Zarządzaniem w strukturze projektowej pracami poszczególnych zespołów;
Współpraca w zakresie realizowanych inwestycji z podmiotami z GK Boryszew.

Wymagania:
Wykształcenie wyższe (preferowane techniczne w zakresie mechanika i budowa maszyn, budownictwa lądowego
lub pokrewne).
Udokumentowany udział w projektach o charakterze przemysłowym z udziałem podmiotów zagranicznych,
Minimum 5 lat doświadczenia w realizacji projektów w przemyśle i energetyce tj. budowa fabryk, zakładów
produkcyjnych, linii produkcyjnych, instalacji, fundamentów;
Doświadczenie w zarządzaniu dużymi kontraktami (preferowane międzynarodowe kontrakty) z Dostawcą
Technologii dla Instalacji i branży budowlanej;
Mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie inwestycji bez ograniczeń;
Dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), a w szczególności języka technicznego,
Rzetelność, terminowość, odporność na stres, presję czasu i otoczenia.
Komunikatywność i umiejętność kierowania zespołem (PMO).

Oferujemy:
GRUPA BORYSZEW
Grupa Boryszew to jedna
z największych,
notowanych na giełdzie
polskich grup
przemysłowych o zasięgu
międzynarodowym.
Zatrudniamy ponad 9000
osób w 14 krajach,na 4
kontynentach.
Jesteśmy dumni z
naszego ponad 100letniego doświadczenia.
Jako odpowiedzialny i
solidny pracodawca, nie
boimy się odważnych
rozwiązań.

Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę;
Motywujące warunki wynagradzania uwzględniające wyniki pracy;
Możliwości rozwoju w ramach wewnętrznego i zewnętrznego systemu szkoleń;
Niezbędne narzędzia pracy do wykonywania wszystkich zadań;
Możliwość rozwoju w ramach międzynarodowej korporacji.

CV prosimy przesyłać na adres:

info@npa.pl

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych
Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

