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Praca z designem dla Project Managera

Zarządzanie projektami masz we krwi? Nie przestraszysz się wyzwania, gdy do 
twoich obowiązków będzie należało… tworzenie harmonogramów i grafików 
projektu, planowanie projektu, analiza ryzyka, stosowanie narzędzi wspierających 
zarządzanie projektami, określanie i egzekwowanie budżetu, budowanie relacji w 
teamie czy zarządzanie zmianą… uff. To aplikuj!

Nasz klient to znana łódzka firma, lider produkcji i aranżacji nowoczesnych biur, 
który aktualnie rozbudowuje dział wdrożeń i szuka osoby, która będzie zarządzać 
nowymi, kreatywnymi projektami.

Design i wzornictwo to słowa, które zagoszczą w twoim słowniku na długo. 
Rozwiązania, które tworzy klient to efekt pracy projektantów, konstruktorów i 
stolarzy, tapicerów, ślusarzy i wielu innych fachowców. Produkty i rozwiązania, 
które powstają w Łodzi nasz klient sprzedaje na całym świecie m.in. w USA, 
Europie czy Azji.

Umowa o pracę i atrakcyjne warunki zatrudnienia, budżet szkoleniowy, który 
pozwoli Ci na dalszy rozwój zawodowy. A do tego… Ludzie, dobra atmosfera, kawa 
w pakiecie!

Co na Ciebie czeka?

Staniesz się częścią kilkuosobowego działu wdrożeń, w którym wraz z liderem oraz 
wdrożeniowcami będziecie pracować nad nowymi projektami. Czuwanie nad 
harmonogramem, identyfikowanie założeń i zagrożeń projektowych, zarządzanie 
kosztami, walidacja projektu to niektóre z Twoich przyszłych obowiązków. Będzie też 
okazja do ścisłej współpracy z działami marketingu, sprzedaży oraz produkcji – innymi 
słowy, poznasz wielu ciekawych ludzi i z pewnością nie będziesz się nudzić!

Coś więcej o Tobie?

Project Manager to nowe stanowisko w firmie, dlatego szukamy osoby z min. 5 letnim 
doświadczeniem na analogicznym stanowisku – zależy nam, żebyś wniósł/a do firmy 
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praktyczną wiedzę i doświadczenie oraz pomógł/a w dalszym rozwoju działu wdrożeń. 
Jeżeli pracowałeś z wykorzystaniem metodologii zwinnych tj. Scrum czy Agile to 
koniecznie nam o tym powiedz!

Jak już wiesz, większość projektów naszego klienta ma charakter globalny, dlatego 
przyda się bardzo dobra znajomość języka angielskiego – min. B2 będzie super!

Dobre warunki i rozwój! 

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 sama projektuje i wdraża. Ludzie, dobra atmosfera, kawa w pakiecie!

Brzmi ciekawie?

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

http://www.premiumtrainings.pl/rekrutacje

