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Departament Morskich Farm Wiatrowych POLENERGIA S.A. poszukuje osoby na stanowisko: 
 
Kierownik/kierowniczka rozwoju projektów zagranicznych   
(Miejsce pracy: Warszawa) 
 
Opis stanowiska: 

 Zarządzanie operacyjne rozwojem projektów morskich farm wiatrowych na rynkach Morza Bałtyckiego   
 Współpraca z partnerami zagranicznymi 
 Tworzenie strategii rozwoju projektów, planów działań oraz zarządzanie ich realizacją 
 Udział w pozyskiwaniu doradców, wykonawców, dostawców towarów i usług 
 Współpraca z zagranicznymi interesariuszami 
 Raportowanie w zakresie wykonania harmonogramów oraz prognoz realizacji projektów  
 Współpraca z departamentem kontrolingu, w realizacji zadań z zakresu kontrolingu zarządczego 
 Współpraca z zespołem rozwoju projektów 
 Udział w przygotowaniu i zarządzaniu budżetami projektów i departamentu 

Nasze oczekiwania: 
 Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (warunek konieczny, weryfikowany podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej) 
 Co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie na podobnych 

stanowiskach przy projektach energetycznych, potwierdzone referencjami 
 Doświadczenie w pracy w zespołach międzynarodowych 
 Doświadczenie w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w obszarze energetyki lub infrastruktury na 

rynkach regionu Morza Bałtyckiego 
 Samodzielność oraz bardzo dobra organizacja pracy  
 Wysoka kultura osobista  
 Biegła znajomość programów do tworzenia i zarządzania harmonogramami  

 
Oferujemy: 

 Pracę w ambitnym zespole, realizującym wyjątkowe projekty w międzynarodowym środowisku, w 
nowoczesnej, dynamicznej firmie  

 Stabilność warunków pracy 
 Pełnoetatowe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
 Biuro zlokalizowane w Centrum Warszawy, zaplecze biurowe w Gdyni 
 Wynagrodzenie składające się z pensji podstawowej i premii rocznej 

 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: 
maciej.stryjecki@polenergia.pl. W tytule e-maila proszę o wpisanie „Praca - PM ds. projektów 
zagranicznych”.   
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., 
Nr 101, poz. 923 ze zm." 
 
Firma zastrzega sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. 
  


