
 

 
 

Lider logistyki surowcowo – paliwowej w Europie Centralnej.  
Nowoczesna organizacja inwestująca w rozwój pracowników realizujących strategiczne 

działania w zakresie dostaw ropy i produktów naftowych. 
 

Obecnie poszukujemy kandydata na stanowisko: 

Koordynatora Zespołu Rozwoju 
w Dziale Planowania Rozwoju 

 

miejsce świadczenia pracy: Płock/Miszewko Strzałkowskie 
(nr. ref. 06/V/2017) 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 
 nadzór nad opiniowaniem zakresów rzeczowych i finansowych zgłoszonych potrzeb remontowych, modernizacyjnych 

i inwestycyjnych, 

 nadzór nad merytorycznym opiniowaniem rozwiązań technicznych związanych z rozbudową lub modernizacją istniejącej 
infrastruktury zbiornikowej i rurociągowej ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji kosztów, 

 koordynowanie działań i inicjatywa własna w zakresie wdrożenia w Spółce nowych technologii i rozwiązań technicznych, 

 prowadzenie i koordynacja współpracy z komórkami organizacyjnymi Spółki właściwymi w zakresie technicznego utrzymania 
ruchu i gospodarki energetycznej w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych, 

 opracowania wytycznych rozwiązań technicznych dla biur projektów wykonujących dokumentację techniczną, 

 weryfikacja wykonawców w zakresach: technicznym, kosztorysowym oraz innych, w tym niezbędnych do realizacji prac 
środowiskowych, postępowań administracyjnych, 

 współudział w realizacji ekonomicznych analiz opłacalności inwestycji, 

 zarządzanie zespołem. 

WYMAGANIA:  

Wykształcenie / Doświadczenie: 
 wykształcenie wyższe, preferowane – techniczne, 

 doświadczenie zawodowe: min. 5 lat w tym min. 2 lata w obszarze realizacji i przygotowania inwestycji lub utrzymania ruchu;, 

 wiedza specjalistyczna: z obszaru rozwiązań technicznych i technologicznych w branży paliwowej, 

 uprawnienia: do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie projektanta lub kierownika budowy; preferowane: Prawo 
jazdy kat. B, 

 język angielski: poziom komunikatywny, 

 dobra znajomość pakietu MS Office. 
 

 

OFERUJEMY:  
 Atrakcyjny pakiet socjalny i opiekę medyczną; 

 Możliwość rozwoju zawodowego; 

 Koleżeńską atmosferę pracy. 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie drogą mailową CV i listu motywacyjnego  

w terminie do 02.06.2017  roku do godz. 12:00 klikając na przycisk aplikowania. 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych 
procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez GK PERN zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.). Przekazuję moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi prawo 
wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału 
w procesach rekrutacyjnych i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych".  

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 


