poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku
Junior Project Leader
Miejsce pracy : Bydgoszcz
Zakres obowiązków
• Planowanie, organizowanie i śledzenie wielu zamówień na nowe instalacje sieciowe, zmiany
i działania związane z likwidacją od początku do końca
• Śledzenie postępu na wszystkich etapach realizacji zamówienia, w tym projektowania,
badania terenu, działań poza zakresem, fizycznej instalacji i zmian w sieci w stosunku do
uzgodnionego planu bazowego oraz podkreślanie zależności, które mogą mieć wpływ na
wyznaczoną datę RFS
• Dokumentowanie problemów i opóźnień klientów
• Współpraca z innymi zespołami (zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi), aby
zapewnić terminowe rozwiązanie zależności
• Wydawanie i monitorowanie wniosków o zmianę oraz organizowanie dostępu do witryny
• Dostarczanie raportów postępu prac w czasie rzeczywistym i aktualizowanie systemów
inwentaryzacyjnych
• Monitorowanie i śledzenie młodszych kierowników projektów w razie potrzeby
• Zapewnienie sprawnej komunikacji w zakresie realizowanych działań
• Dostarczanie danych do zespołu ds. raportowania PMO
• Pełnienie roli głównego punktu kontaktowego przez cały cykl życia zamówienia
• Raportowanie klienta o aktualnym stanie zamówienia oraz terminowości
• Utrzymanie prawidłowej relacji z klientem
Nasze oczekiwania
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preferowany stopień naukowy w dyscyplinie inżynierskiej
Minimum 2 lata doświadczenia w branży IT / Telekomunikacja
Zarządzania zamówieniami i obsługi klienta
Umiejętność pracy samodzielnej i jednocześnie w zespole, z dużą dbałością o szczegóły
Umiejętność wielozadaniowości w dynamicznym środowisku, silna organizacja i
umiejętność zarządzania czasem
Doskonałe umiejętności obsługi klienta i umiejętność swobodnej komunikacji w
międzynarodowym zespole
Zorientowanie na działanie, gotowość do wzięcia odpowiedzialności i podejmowania
decyzji pod presją czasu
Bardzo dobra znajomość J. Anielskiego
Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
Znajomość i zrozumienie metodologii zarządzania projektami będzie atutem
Oferujemy

• Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
• Możliwość doskonalenia umiejętności językowych poprzez codzienny kontakt z klientem

• Międzynarodowe środowisko pracy w firmie o zasięgu globalnym
• Możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
• Atrakcyjne wynagrodzenie

Prosimy o wypełnienie formularza na stronie https://formularz.dacomet.pl
oraz o dopisanie w CV jednej z następujących klauzul:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb obecnej rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
albo
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych
Osobowych (RODO).
Obowiązek Informacyjny RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DACOMET D.
Kaczmarek A. Spychalski sp. j. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 138, tel. 52 360
1111, e-mail biuro@dacomet.pl
2. Podane przez Ciebie dane osobowe zawarte w przesłanym CV będą przetwarzane w celu
bieżącej rekrutacji na wskazane stanowisko. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
Twoja zgoda. Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu zakończenia procesu rekrutacji,
nie dłużej niż 12 miesięcy.
3. Jeżeli zechcesz, możesz wyrazić zgodę na pozostawienia swojego CV na okres 12 miesięcy
na poczet przyszłych rekrutacji.
4. Twoja zgoda jest niezbędna aby wziąć udział w przeprowadzanej rekrutacji.
5. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz masz
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
6. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Nadzór nad systemem informatycznym, w którym następuje przetwarzania danych,
prowadzi podmiot zewnętrzny.

