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W związku z dynamicznym rozwojem na polskim rynku firma TEDOM Poland Sp. z o.o. należąca
do światowego lidera w produkcji rozwiązań kogeneracyjnych – TEDOM GROUP poszukuje osób
na stanowisko:

Inżynier projektu - kontraktu
Miejsce pracy: Chorzów 41-506, ul. Racjonalizatorów 10
Zakres obowiązków:







Wsparcie działu handlowego w przygotowaniu koncepcji technicznych,
Weryfikacja dokumentacji przetargowych, budowlanych i wykonawczych,
Organizacja oraz nadzór nad terminową i jakościową realizacją dostaw oraz prowadzonych prac,
Udział w przygotowaniu oraz koordynacja dokumentacji prowadzonych prac i dostarczanych
urządzeń,
Zarządzanie procesem uzyskiwania zgód administracyjnych,
Współpraca z inwestorem i podwykonawcami,

Wymagania:










Wykształcenie wyższe techniczne w branży instalacyjnej lub elektrycznej/energetycznej,
Znajomość procedur dotyczących projektowania i realizacji obiektów energetyki przemysłowej,
Doświadczenie w prowadzeniu lub koordynowaniu prac budowlanych,
Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym komunikację,
Motywacja oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
Komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
Prawo jazdy kat. B,
Mile widziane uprawnienia budowlane,
Mie widziana znajomość branży kogeneracyjnej.

Co oferujemy?





Ciekawą pracę w oparciu o umowę o pracę w stabilnej organizacji międzynarodowej,
Możliwość ciągłego rozwoju w wielu kierunkach oraz branżach,
Kontakt z najnowocześniejszą technologią w branży elektroenergetycznej,
Atrakcyjny system wynagradzania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres bartlomiej.chrzanowski@tedom.com
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w
mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
TEDOM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest TEDOM Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 41-506
przy ul. Racjonalizatorów 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie
dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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