Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
poszukuje osoby na stanowisko

Kierownik Działu Inwestycyjno – Technicznego
Miejsce pracy: Poznań
Od kandydatów oczekujemy:













wykształcenia wyższego technicznego (preferowane wykształcenie: budownictwo, architektura,
inżyniera zarządzania),
bardzo dobrej znajomości branży budowlanej w tym znajomości przepisów z zakresu prawa
budowlanego,
wiedzy i doświadczenia w realizacji oraz obsłudze projektów inwestycyjnych o wartości powyżej 2
mln zł,
minimum 5 -letniego doświadczenia w pracy na rynku inwestycyjno - budowlanym, w tym
przynajmniej dwuletniego doświadczenia w zakresie kierowania realizacją inwestycji,
umiejętności pracy z firmami wykonawczymi,
bardzo dobrej obsługi MS Office,
znajomości programów typu AutoCAD,
umiejętności zarządzania wieloma zadaniami w tym samym czasie,
doświadczenia w zarządzaniu i rozwijaniu zespołu,
samodzielności, dobrej organizacji pracy własnej, nastawienia na osiąganie założonych wyników,
otwartości na nowe wyzwania.

Dodatkowym atutem będą:






doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków budżetu państwa i środków w
ramach programów Unii Europejskiej,
znajomość zagadnień prawa zamówień publicznych,
wykształcenie w zakresie zarządzania,
komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:









zarządzanie i efektywne planowanie pracy Działu Inwestycjo – Technicznego,
koordynację prac na etapie projektowym, jak i wdrożeniowym inwestycji budowlanych,
nadzór nad jakością i terminowością wykonywanych projektów,
współpracę w obsłudze procesów inwestycyjnych z obecnymi wykonawcami projektów oraz
nawiązywanie relacji i współpraca z potencjalnymi wykonawcami i inwestorami,
weryfikację i nadzór nad zlecaną dokumentacją techniczną i pracami konstrukcyjnymi,
opracowanie dokumentacji niezbędnej dla wszczęcia procedury prawa zamówień publicznych,
opracowanie i współpraca w realizacji planu remontów.

Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie na Uniwersytecie o ugruntowanej pozycji na rynku,





samodzielne i odpowiedzialne stanowisko pracy,
pracę przy ciekawych i rozwojowych projektach,
możliwość rozwoju w branży oraz możliwość współtworzenia strategicznych inwestycji UMP,
pakiet świadczeń socjalnych
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów (CV, list motywacyjny) na adres:
kadry.rekrutacja@ump.edu.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
na potrzeby rekrutacji na stanowisko Kierownika Działu Inwestycyjno-Technicznego prowadzonej przez
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu. Jednocześnie
oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie."
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na
potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym
przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

