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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 Pracowników i Współpracowników 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 ambitnej,
dobrze zorganizowanej i kreatywnej - do udziału w realizacji różnorodnych i ciekawych
projektów

konsultingowych

(studia

wykonalności,

raporty

środowiskowe,

analizy

wariantowe, oceny efektywności, koncepcje rozwiązań) w obszarze gospodarki odpadami i
ochrony

środowiska

dla

przemysłu,

energetyki

i

rynku

inwestycji

komercyjnych.

Poszukujemy kandydata na stanowisko:

MŁODSZY KONSULTANT DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
(LOKALIZACJA: WARSZAWA)

Opis zadań na stanowisku:
wykonywanie prac analitycznych,
udział w audytach,
współtworzenie raportów dot. realizowanych projektów,
współpraca przy realizowanych projektach z zakresu optymalizacji w w/w obszarze.
Wymagania:
minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub pokrewne,
dobra znajomość przepisów z obszaru ochrony środowiska, w szczególności gospodarki odpadami,
znajomość systemu raportowania BDO,
praktyczna znajomość oprogramowania MS Office,
mile widziana znajomość systemów GIS oraz BI,
umiejętność pracy i komunikowania się w zespole,
umiejętność realizacji kilku zadań jednocześnie,
umiejętności analityczne i pracy z danymi,
znajomość jęz. angielskiego na poziomie umożliwiającym efektywne porozumiewanie się w
międzynarodowym środowisku pracy,
mile widziana znajomość języka francuskiego,
wysoka kultura osobista.
Pracując z nami możesz liczyć na:
ciekawą, pełną wyzwań pracę przy innowacyjnych projektach, w międzynarodowej firmie o uznanej
pozycji wśród firm inżynierskich,
atrakcyjne wynagrodzenie,
przyjazną atmosferę i możliwość rozwoju zawodowego,
zatrudnienie na umowę o pracę,
niezbędne narzędzia do wykonywania pracy,
możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie na preferencyjnych warunkach,
dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
kartę Multisport na preferencyjnych warunkach,
pracę w młodym, kreatywnym zespole, zorientowanym na tworzenie wartości dla klienta.

Jeśli uważasz, że ta oferta jest dla Ciebie i spełniasz nasze oczekiwania
- prześlij swoje CV na adres rekrutacja@suezpolska.pl.
Na zgłoszenia czekamy do 15.02.2021r.
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatkami / kandydatami.

