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Project manager 
 
Naszym klientem jest lider produkcji i aranżacji nowoczesnych biur. Firma ma swoją siedzibę w 
Łodzi, pracuje z klientami z całego świata i wciąż dynamicznie się rozwija. Nasz klient projektuje 
miejsca do pracy, które mają to “coś” i dopasowują się do zmieniającego się świata. 
 

Zakres zadań: 

• zapewnienie realizacji projektu zgodnie z przewidzianym harmonogramem 
• identyfikowanie założeń i zagrożeń projektowych, zarządzanie kosztami, walidacja 
• koordynowanie współpracy pomiędzy działami 
• rozliczanie projektów 
• rozwiązywanie problemów oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia konfliktów w trakcie 

procesu wdrożeniowego 
• obserwacja trendów rynkowych 
• poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych usprawniających realizację wdrażanych 

projektów 
 

Oczekiwania: 

• wykształcenie wyższe, mile widziane kierunki związane z zarządzaniem 
• min. 5 letnie doświadczenie jako project manager, technolog, konstruktor zdobyte w firmach 

z branży produkcyjnej 
• wiedza/doświadczenie o prowadzeniu projektów wdrożeniowych będzie dużym atutem 
• mile widziane doświadczenie w pracy z wykorzystaniem metodologii zwinnych tj. Scrum czy 

Agile  
• umiejętność pracy zespołowej, wysoko rozwinięte kompetencje komunikacyjne 
• bardzo dobra organizacja pracy własnej 
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego  
 

Co oferujemy: 

• umowa o pracę i atrakcyjne warunki zatrudnienia 
• budżet szkoleniowy, który pozwoli Ci na dalszy rozwój zawodowy 
• praca w designerskim biurze, w otoczeniu produktów, które firma projektuje i wdraża 
• kreatywni ludzie i dobra atmosfera, kawa w pakiecie!  
 

Brzmi ciekawie?  

Odwiedź nas na https://www.premiumtrainings.pl/projekt-rekrutacyjny i obejrzyj wywiad  
z p. Adamem, który kieruje działem R&D i opowiada o pracy project managera! 
 

 

 

Prześlij swoją aplikację na adres mailowy sebastian.f@premiumtrainings.pl – pamiętaj proszę o zgodzie na 
przetwarzanie danych w procesie rekrutacji. Jeżeli Twoja aplikacja będzie spełniać wymagania naszego klienta, 
skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2-3 dni! Administratorem danych osobowych jest Premium Trainings Sp. z o.o. z 
siedzibą w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 59 lok. 13u. Rejestr Agencji Zatrudnienia: 18591. Aplikując, wyrażasz zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych – szczegółowe warunki znajdziesz na stronie: 
www.premiumtrainings.pl/rekrutacje 
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