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Dynamicznie rozwijająca się firma

SMULDERS POLSKA Sp. z o.o.

poszukuje 

KIEROWNIK PROJEKTU
 

Miejsce pracy: Chocianów

 
Opis stanowiska: 

• zarządzanie projektem,
• merytoryczne kierowanie członkami zespołu 

odpowiedzialności wśród współpracowników oraz nadzorowanie terminów
• zlecanie zadań dostawcom usług,
• przygotowanie i kontrola planów realizacji produkcji,
• przygotowanie dokumentacji decyzyjnej i raportów o stanie projektów prowadzenie 

i archiwizowanie dokumentacji związanej z projektem 
niezbędnych certyfikatów i dokumentów związanych z projektem,

• kontrola każdego etapu realizacji zlec
technicznego, kontrola indeksu rewizyjnego dokumentacji, kontrola listy 
materiałowej, uczestnictwo w odbiorach jakościowych,

• współpraca z klientem w zakresie realizacji zamówienia, przygotowywanie raportu 
dla klienta - przygotowanie dla klienta informacji dotyczącej zmian w strukturze 
kosztów projektu, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klienta
 

 
Wymagania: 
 

• wykształcenie wyższe magisterskie, specjalizacja: budowlana lub mechaniczna,
• biegła znajomość języka 
• bardzo dobra znajomość branży metalowej, materiałoznawstwo,
• wiedza dotycząca technologii spawalniczej,
• umiejętność sporządzania kalkulacji i budżetów,
• znajomość zasad obsługi klienta,
• umiejętność współpracy oraz pracy samodzi
• umiejętność czytania rysunku technicznego,
• umiejętność zarządzania czasem

 
 
 

W zamian za zaangażowanie oferujemy:
 

• dynamiczne środowisko pracy,
• stabilne zatrudnienie,
• atrakcyjne warunki finansowe
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Dynamicznie rozwijająca się firma 
 

SMULDERS POLSKA Sp. z o.o. 
 

poszukuje kandydatów na stanowisko:  
 

KIEROWNIK PROJEKTU 

 

Miejsce pracy: Chocianów, woj. dolnośląskie 
 

zarządzanie projektem, 
merytoryczne kierowanie członkami zespołu - podział zadań i zakresu 
odpowiedzialności wśród współpracowników oraz nadzorowanie terminów
zlecanie zadań dostawcom usług, 
przygotowanie i kontrola planów realizacji produkcji, 
przygotowanie dokumentacji decyzyjnej i raportów o stanie projektów prowadzenie 
i archiwizowanie dokumentacji związanej z projektem - zbieranie wszystkich 
niezbędnych certyfikatów i dokumentów związanych z projektem,
kontrola każdego etapu realizacji zleceń - kontrola obiegu i analizy rysunku 
technicznego, kontrola indeksu rewizyjnego dokumentacji, kontrola listy 
materiałowej, uczestnictwo w odbiorach jakościowych, 
współpraca z klientem w zakresie realizacji zamówienia, przygotowywanie raportu 

przygotowanie dla klienta informacji dotyczącej zmian w strukturze 
kosztów projektu, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klienta

wykształcenie wyższe magisterskie, specjalizacja: budowlana lub mechaniczna,
iegła znajomość języka niemieckiego lub angielskiego, 

bardzo dobra znajomość branży metalowej, materiałoznawstwo, 
wiedza dotycząca technologii spawalniczej, 
umiejętność sporządzania kalkulacji i budżetów, 
znajomość zasad obsługi klienta, 
umiejętność współpracy oraz pracy samodzielnej, 
umiejętność czytania rysunku technicznego, 
umiejętność zarządzania czasem 

W zamian za zaangażowanie oferujemy: 

dynamiczne środowisko pracy, 
stabilne zatrudnienie, 
atrakcyjne warunki finansowe 
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podział zadań i zakresu 
odpowiedzialności wśród współpracowników oraz nadzorowanie terminów 

przygotowanie dokumentacji decyzyjnej i raportów o stanie projektów prowadzenie  
zbieranie wszystkich 

niezbędnych certyfikatów i dokumentów związanych z projektem, 
kontrola obiegu i analizy rysunku 

technicznego, kontrola indeksu rewizyjnego dokumentacji, kontrola listy 

współpraca z klientem w zakresie realizacji zamówienia, przygotowywanie raportu 
przygotowanie dla klienta informacji dotyczącej zmian w strukturze 

kosztów projektu, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji od klienta 

wykształcenie wyższe magisterskie, specjalizacja: budowlana lub mechaniczna, 
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Prosimy o nadsyłanie ofert z adnotacją:

 
 
Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie 
Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
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Prosimy o nadsyłanie ofert z adnotacją: 
 „nazwa stanowiska”  na adres: 
rekrutacje@smulders-polska.pl 

 

Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie 
Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie 

 


