NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA
PROJEKTOVÝ MANAŽER
NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:
SPOLEČNOST:
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
SMLUVNÍ VZTAH:
PRACOVNÍ DOBA:
DATUM NÁSTUPU:
BENEFITY:

Projektový manažer
VWS MEMSEP s.r.o.
Česká republika
Smlouva na dobu: určitou 1 rok, poté možnost změny na dobu neurčitou
flexibilní s pevnou částí od: 9 h do: 14 h, možnost Homeoffice
ihned
příspěvek na stravenky, dovolená nad rámec Zákoníku práce, sick days,
vzdělávací a jazykové kurzy; příspěvek na penzijní připojištění; slevy na dopravu,
cestování, volný čas u vybraných dodavatelů; cafeterie; firemní akce a další

Pracovní náplň
 Řízení projektového týmu sestaveného na daný projekt, určování úkolů a termínů plnění
 Koordinace a provádění veškerých činností souvisejících s daným projektem dle platné interní směrnice o řízení
zakázky
 Definování časového harmonogramu činností a prací na projektu v souladu s požadavky smlouvy s návazností
na klíčové milníky projektu, provádění kontroly a případně aktualizace postupu prací
 Řízení projektu dle daného rozpočtu, provádění aktualizace a korekce rozpočtu
 Řízení a monitorování veškeré činnosti spojené s projektem tj. technické řešení projektu, nákup, BOZP, kvality,
výstavba, montáž, uvedení do provozu a předání zákazníkovi
 Řízení a provádění výběru subdodavatelů a zhotovitelů pro daný projekt.
 Předvídání a řízení požadavků na změny či neshody v projektu (technicky a finančně)
 Provádění návrhu, kontroly a projednávání smluvních vztahů s externími partnery, společně s příslušnými
spolupracovníky.
 Vedení jednání s externími partnery (zákazník, subdodavatelé)
 Dodržování a kontrola dodržování pravidel BOZP pro všechny členy projekčního týmu
 Plánování lidských zdrojů na daný projekt
 Spolupráce při zpracování nabídek, zejména pak příprava rizikové analýzy smluv. V případě potřeby být i tender
manažerem pro přípravu nabídky.
 Hodnocení jednotlivých subdodavatelů, jejich schopnosti, profesionalitu a spolehlivost s cílem odsouhlasení
dodavatelů i pro příští projekty

Nabízíme





Zázemí a stabilitu silné nadnárodní společnosti
Odpovídající mzdové ohodnocení
Nadstandardní zaměstnanecké výhody
Možnost dalšího profesního vzdělávání

Požadujeme






min. středoškolské vzdělání technického směru
dobrá komunikace slovem a písmem
schopnost práce s PC na uživatelské úrovni
angličtina na pokročilé úrovni
řidičský průkaz

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete prosím svůj aktuální strukturovaný profesní životopis na email
irena.souckova@memsep.cz.

