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Member of

Nordweld Tank Building System to producent
innowacyjnego systemu budowy zbiorników
wielkogabarytowych, będący jedną ze spółek
szwedzko-polskiej grupy TLC.
Obecnie szukamy osoby na stanowisko:

Project Manager
Miejsce pracy: Kraków lub Gorlice

CO OFERUJEMY?
swedzką kulturę pracy

prywatna opieka
medyczna

umowę o pracę

karta Multisport

możliwość rozwoju,
kursy i szkolenia

samochód służbowy

system premiowania uzależniony
od wyników pracy

pracę w międzynarodowej firmie
o ugruntowanej pozycji

CO BĘDZIE NALEŻEĆ DO TWOICH OBOWIĄZKÓW?
•

Całościowy nadzór nad prowadzonym projektem

•

Kontakt z klientem w celu zbierania wymagań i przedstawiania postępów prac

•

Planowanie, harmonogramowanie, organizacja i kontrola realizacji etapów prowadzonego

•

projektu w kontekście jego realizacji na czas i w zaplanowanym budżecie

•

Koordynacja działań osób, działów i jednostek zewnętrznych współpracujących w ramach danego projektu

•

Zapewnienie zgodności procedur i innych wymaganych przez przepisy działań w ramach danego projektu

•

Współpraca z Managerem Produkcji i Konstruktorem Produktów

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?
•

Wykształcenia wyższego inżynierskiego

•

Znajomości j. angielskiego oraz j. szwedzkiego na poziomie swobodnej komunikacji

•

Wiedzy z zakresu budowy zbiorników wielkogabarytowych, oil & gas oraz technologii spawania

•

Minimum dwuletniego doświadczenia w prowadzeniu projektów

•

Wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych

•

Samodzielności i odpowiedzialności w realizowaniu powierzonych zadań

Zachęcamy do składania aplikacji na adres: rekrutacja@nordweld.eu
Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się na przestrzeni czterech tygodni od złożenia aplikacji.
Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Niniejszym, mając świadomość, iż podstawą przetwarzania danych osobowych w procesach rekrutacyjnych jest art. 22 §1 k.p., informuję, iż zapoznałem się z klauzulą
informacyjną zamieszczoną przez potencjalnego pracodawcę na stronie www.tlc.eu/polityka-prywatnosci/rekrutacje/, akceptuję jej treść i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w niniejszym dokumencie, niezbędnych dla procesu rekrutacji w sposób tam przedstawiony, zgodny z wymogami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych obowiązującego w RP od 25 maja 2018 roku, na
potrzeby obecnego jaki przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez TLC Sp. z.o.o. w okresie 1 roku od daty złożenia niniejszego CV.”

