Instytut Mechaniki Sp. z o. o.
Instytut Mechaniki Sp. z o.o. (wchodzący w skład Grupy IM) jest dostawcą komponentów i systemów stalowych
dla branży transportowej i przemysłowej. Wyroby ﬁrmy znajdują swoje zastosowanie w pociągach, tramwajach i
autobusach użytkowanych na całym świecie.
Instytut Mechaniki jest zlokalizowany w Jelcz-Laskowicach i zatrudnia około 800 pracowników.

Menedżer Projektów
Miejsce pracy: Jelcz-Laskowice
Region: dolnośląskie
Numer referencyjny: 123/2018

Opis stanowiska:
Zajmuje się całokształtem spraw związanych z pozyskiwaniem oraz wdrażaniem nowych projektów w ﬁrmie.
Reprezentuje ﬁrmę w kontaktach z klientami: ofertowanie, audyty, przeglądy, spotkania z klientami.
Planuje projekt w zakresie zadań, terminów oraz zasobów.
Koordynuje prace zespołu projektowego oraz produkcję pierwszego wyrobu z serii.
Prowadzi przeglądy pod kątem realizacji harmonogramu, zasobów, jakości, kosztów oraz spełnienia wymagań klienta.
Inicjuje oraz koordynuje działania usprawniające podczas produkcji seryjnej.
Wymagania:
Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego umożliwiająca swobodną komunikację.
Wykształcenie wyższe.
Przynajmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym.
Znajomość MS Excel.
Komunikatywność, elastyczność, pozytywne nastawienie do pracy.
Oferujemy:
Oferujemy interesującą, pełną wyzwań, samodzielną pracę w renomowanej ﬁrmie, stabilne warunki zatrudnienia i
wynagrodzenia w ramach stałej umowy o pracę.
Możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i rozwoju.
Pakiet sportowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres praca@im.pl.

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 IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierska 3, NIP 912-176-81-01 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest IM Sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu Laskowicach ul. Inżynierska 3, NIP 912-176-81-01. Dane zbierane są dla potrzeb
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.”

