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ZATRUDNIAMY
SAFEGE – SUEZ Consulting zatrudnia na całym świecie 1200 pracowników, specjalistów i
ekspertów, działa w 35 krajach i należy do Grupy SUEZ, która od ponad 150 lat jest
największym dostawcą usług komunalnych na świecie. W Polsce to 30 lat historii i niemal
600 Specjalistów zaangażowanych w poprawę jakości życia milionów Polaków. Jesteśmy
obecni w całej Polsce; mamy 36 biur, prowadzimy aktualnie ponad 190 projektów.
Zapewniamy istotną stabilność finansową, umiejętności techniczne, interdyscyplinarne
doświadczenie i know-how niezbędne dla zarządzania projektami każdego rodzaju.
Obecnie SUEZ Consulting - SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce poszukuje osoby do pracy na
stanowisku:

KOORDYNATOR PROJEKTÓW
(LOKALIZACJA: POZNAŃ)
Opis zadań na stanowisku:
organizacja projektu w zakresie terminowości przekazywanych dokumentów, bieżącego monitoringu
korespondencji, kontroli harmonogramu projektu,
inicjowanie działań prowadzących do optymalizacji kosztów i utrzymania lub zwiększenia marży na
realizowanych projektach,
analiza potrzeb działu wraz z propozycjami optymalizacji kosztów i spełnienia kosztów
administracyjno-personalnych,
przygotowywanie ofert, w tym opracowanie założeń finansowych i administracyjno-personalnych do
realizacji projektów,
koordynacja prac projektowych, branżowych, infrastrukturalnych - bieżąca koordynacja spotkań i
dyskusji z zespołem projektowym, klientem, przygotowanie roboczych wersji raportów,
opracowywanie dokumentacji umożliwiających ocenę prawidłowego funkcjonowania prowadzonych
kontraktów,
realizacja zadań zgodnie ze standardami BHP, legislacją i regulacjami oraz określonymi
wymaganiami klientów w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich stron zaangażowanych w
projekt w czasie jego trwania i po jego zakończeniu.
Wymagania:
wykształcenie wyższe techniczne,
roczne doświadczenie w zakresie koordynacji prac projektowych branży budowlanej
infrastrukturalnej (drogi, infrastruktura wod-kan, energetyka, budownictwo przemysłowe),
praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i dokumentów pokrewnych związanych z
projektowaniem infrastrukturalnym,
znajomość obsługi oprogramowania specjalistycznego (AutoCAD, MicroStation),
mile widziana znajomość języka angielskiego.
Pracując z nami możesz liczyć na:
ciekawą, pełną wyzwań pracę w międzynarodowej firmie,
pracę przy ciekawych projektach,
przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju zawodowego,
udział w szkoleniach branżowych / zawodowych,
możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
Kartę Multisport na preferencyjnych warunkach.

Jeśli uważasz, że ta oferta jest dla Ciebie i spełniasz nasze oczekiwania
- prześlij swoje CV na adres rekrutacja@suezpolska.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 25.03.2021r.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami / kandydatami.

