KIEROWNIK PROJEKTU
Zakłady Automatyki KOMBUD SA zapraszają wszystkich chcących zdobyć doświadczenie w jednej
z najlepszych firm branży automatyki kolejowej do podjęcia pracy w Pionie Produkcji i Realizacji
Kontraktów

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU JEŚLI:
•
•
•
•
•
•
•

masz co najmniej 4 letnie doświadczenie
na podobnym stanowisku
posiadasz doświadczenie w realizacji kontraktów
w oparciu o FIDIC
potrafisz przygotować harmonogram
komunikatywnie posługujesz się językiem angielskim
charakteryzuje Cię zdolność myślenia analitycznego,
precyzja i dokładność
z łatwością budujesz relacje biznesowe
posiadasz prawo jazdy kat. B

1996

NA RYNKU
OD 1996

UNIKALNA
KULTURA
ORGANIZACJI

BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY ZA:
•
•
•
•
•

planowanie zasobów związanych z realizacją projektu
kierowanie realizacją projektu zgodnie z ustalonym
zakresem, budżetem i harmonogramem
koordynowanie procesu negocjacji umów
z dostawcami oraz podwykonawcami
nadzór nad prawidłowym zużyciem materiałów,
narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji projektu
koordynowanie robót zgodnie z wymogami
obowiązującego prawa oraz wyznaczonymi standardami

NIEZLICZONE
ILOŚCI
POZYTYWNEJ
ENERGII

RODZINNA
ATMOSFERA

OFERUJEMY:
•
•
•
•

stabilne warunki zatrudnienia na pełny etat
atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet benefitów
unikalną atmosferę i komfortowe warunki pracy
profesjonalne szkolenia i kursy językowe

BOGATY
PAKIET
SOCJALNY

Prosimy o składanie CV na adres: rekrutacja@kombud.com.pl z dopiskiem „Kierownik Projektu”
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko „Kierownik Projektu”
przez Zakłady Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane
osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą.
Możecie Państwo także dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Zakłady
Automatyki Kombud S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, przy ul. Wrocławskiej 7 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1-88)”

