
Kierownika Projektu w Zespole Administracji 

Projektów Inwestycyjnych 

Numer ref.: 02/2018/GI        Miejsce pracy: Płock/Warszawa       Ważne do: 26-01-2018 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę 

będąc odpowiedzialnym za: 

• prowadzenie fazy przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych 

• organizację i udział w procesie przetargu na wybór wykonawcy prac oraz koordynację 

realizacji inwestycji zgodnie z budżetem i harmonogramem  

• nadzór nad  jakością realizowanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną i sztuką 

budowlaną  

• nadzór nad przestrzeganiem zasad BHP oraz koordynację prac podwykonawców i sił własnych 

na budowie 

• współpracę z inwestorem, projektantami i innymi zespołami technicznymi  

• analizę dokumentacji technicznej oraz monitoring kosztów, udział w negocjacjach  

z dostawcami, podwykonawcami  

• raportowanie realizacji projektów, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej  

i odbiorowej. 

• stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie 

• atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród  

• bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, karty sportowe, 

dofinansowanie urlopu i wypoczynku dzieci i młodzieży, Program Pracodawca Przyjazny 

Rodzinie i inne 

• bardzo dobrą atmosferę w pracy. 

 

• wykształcenie wyższe techniczne 

• minimum pięć lat doświadczenia na  podobnym stanowisku 

• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń 

• znajomość narzędzi CAD, programów do kosztorysowania (mile widziana Norma) 

• praktyczna wiedza i umiejętność zarządzania projektami oraz procesem budowlanym 

• znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel) 

• znajomość języka angielskiego 

• prawo jazdy kat. B 

• komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność. 

Pracując u nas możesz liczyć na: 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania: 

Informacje o ochronie danych osobowych Informacje o ochronie danych osobowych  Informacje o ochronie danych osobowych  Informacje o ochronie 
danych osobowych Informacje o ochronie danych osobowych Informacje o ochronie danych osobowych  Informacje o ochronie danych osobowych  
Informacje o ochronie danych osobowych  
  

ORLEN Administracja sp. z o. o. jest firmą wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN 

S. A.. W ramach swojej działalności Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania 

i administrowania nieruchomościami wraz z realizacją projektów inwestycyjnych i usługami 

technicznymi, archiwizacji zasobów niearchiwalnych oraz usług kancelaryjnych. Realizujemy także 

usługi cateringowe i gastronomiczne oraz obsługę konferencyjną, działalność hotelową, usługi 

pralnicze, czy też sprzedaż oraz dystrybucję napojów takich jak: wody mineralne, mleka, soki. 

Spółka zatrudnia ponad 200 pracowników w 13 miastach na terenie Polski.  

Proszę o przesłanie aplikacji na adres:  

Rekrutacja.orlenadministracja@orlen.pl 

w temacie wiadomości proszę wpisać: Kierownik Projektu 

 


