PGE Dystrybucja S. A. Oddział Warszawa
uprzejmie informuje, że poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
REFERENT
Dział Przygotowania Inwestycji
w Departamencie Eksploatacji i Rozwoju
ze świadczeniem pracy na terenie działania Oddziału

Miejsce pracy: Warszawa
Region: mazowieckie
Nr referencyjny: GR/IP/33/2017

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:
 Przygotowanie zadania inwestycyjnego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 Przygotowywanie zestawień, raportowanie w zakresie realizowanych działań,
 Monitorowanie postępu prac projektowych związanych z zawartymi umowami z Wykonawcami,
 Wprowadzanie danych dotyczących realizowanych inwestycji do systemów informatycznych,
 Prowadzenie korespondencji wewnętrznej oraz zewnętrznej z wykonawcami,
 Współpraca z jednostkami organizacyjnymi,
Profil kandydata:
 Wykształcenie wyższe, preferowane kierunkowe: elektryczne, elektroenergetyczne,
 Ogólna wiedza z zakresu branży energetycznej, podstawowych przepisów prawa energetycznego,
budowlanego oraz ustawy o zamówieniach publicznych,
 Umiejętność interpretowania i stosowania przepisów i procedur w praktyce,
 Umiejętność analitycznego myślenia,
 Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej,
 Rzetelność i umiejętność systematycznej pracy,
 Praktyczna znajomość pakietu MS Office (szczególnie MS Excel, Word),
 Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość systemu SAP oraz zagadnień kosztorysowania i obsługi
programu Norma Pro,
 Prawo jazdy kat. B,
 Zdolność pracy w zespole.
Ze swojej strony gwarantujemy:
 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 Przyjazną atmosferę pracy,
 Szansę rozwoju zawodowego.
Poszukujemy osób z wysoką kulturą osobistą, które nie boją się wyzwań, są odpowiedzialne, asertywne,
potrafią planować i organizować pracę, posiadają umiejętność efektywnej komunikacji oraz dużą
motywację do osiągania założonych celów.
List motywacyjny oraz CV z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych proszę przesłać
w terminie do dnia 06.07.2017r. na adres e-mail: kadry.OW@pgedystrybucja.pl
W tytule maila prosimy podać numer referencyjny
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie przy ul. Marsa 95, jako administrator danych w świetle art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), zw. dalej Ustawą, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w każdym
czasie. Podstawą podania danych jest art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zw. dalej K.P. W przypadku podania szerszego zakresu danych, niż podany art. 221
§ 1 K.P. tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), CV i
listy motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: „Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa z siedzibą w
Warszawie przy ul. Marsa 95 moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu
stanowisko”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

