
Lider w branży numizmatycznej, zwycięzca konkursu Polska Firma Przyszłości roku 2016

w kategorii Lider Produkcji Mikro, w związku z dynamicznym rozwojem poszukuje pracownika na stanowisko:

PROJECT MANAGER

Miejsce pracy: Jelenia Góra

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

Rzetelne i terminowe przygotowywanie ofert handlowych;

Realizacja zamówień od klientów poprzez delegowanie i monitorowanie zadań wewnątrz firmy oraz wśród 

podwykonawców; 

Współpraca z podwykonawcami, w tym negocjowanie warunków współpracy; 

Kontakt z klientami podczas realizacji projektu; 

WYMAGANIA:

Znajomość języka angielskiego (bardzo dobra); 

Wykształcenie min. średnie; 

Dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań; 

Bardzo dobra znajomość i obsługa MS Office – w szczególności Excel; 

Pewność siebie, pracowitość, samodzielność, determinacja, zaangażowanie; 

Umiejętność analitycznego myślenia; 

Bardzo dobra organizacja własnej pracy oraz umiejętności jednoczesnego koordynowania wielu zadań; 

Wysoka motywacja do pracy, zdolności interpersonalne; 

OFERUJEMY:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;

Możliwość rozwoju zawodowego;

Udział w interesujących i innowacyjnych projektach;

Dostęp do najnowszych technologii; 

Program wdrożeniowy; 

Wsparcie techniczne pozostałych działów firmy na każdym etapie zatrudnienia; 

Pracę w zgranym zespole, w dynamicznie rozwijającej się firmie;

CV prosimy przesyłać na adres:  rekrutacja@kurowskigroup.pl w temacie wiadomości wpisując: 

PROJECT MANAGER

Aplikacje przyjmujemy do dnia: 31.05.2019 r.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kurowski Group sp. z o.o. moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłego procesu

rekrutacji w okresie 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych, poinformuję w formie pisemnej, telefonicznej lub

mailowej o tym fakcie spółkę Kurowski Group sp. z o.o. Oświadczam, że znane mi są dane kontaktowe spółki. ”


