PLASTICON POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU NALEŻY DO CZOŁOWYCH PRODUCENTÓW
WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH Z TWS (TWORZYW WZMOCNIONYCH WŁÓKNEM SZKLANYM).
PODSTAWOWY ASORTYMENT PRODUKCJI TO ZBIORNIKI, APARATURA I RUROCIĄGI DO CIECZY
I GAZÓW CHEMICZNIE AGRESYWNYCH. WYROBY TE STOSOWANE SĄ M.IN. W PRZEMYŚLE
CHEMICZNYM, ENERGETYCZNYM, W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ GOSPODARCE WODNOŚCIEKOWEJ. PLASTICON POLAND S.A. JEST CZĘŚCIĄ MIĘDZYNARODOWEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ PLASTICON COMPOSITES O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA ŚWIATOWYM
RYNKU KOMPOZYTÓW.

POSZUKUJEMY OSOBY NA STANOWISKO

JUNIOR PROJECT MANAGER
Miejsce pracy: Toruń
Zakres obowiązków:
1) Współplanowanie i nadzór nad realizacją projektów
2) Kontrolowanie i raportowanie postępu w projektach
3) Nadzór nad budżetem projektu
4) Definiowanie i zarządzanie ryzykiem w projektach
5) Koordynacja działań we współpracy z innymi działami
6) Utrzymywanie dobrych relacji z Klientami oraz interesariuszami w projektach
Nasze wymagania:
1) Wykształcenie wyższe – preferowane techniczne lub zarządzanie
2) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (j. niemiecki – będzie atutem)
3) Mile widziane doświadczanie na podobnym stanowisku
4) Dobra organizacja pracy
5) Zdolności komunikacyjne i negocjacyjne
6) Umiejętność pracy w zespole
7) Samodzielność, odpowiedzialność oraz odporność na stres
8) Umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Excel)
Oferujemy:
- szkolenie przed rozpoczęciem pracy
- możliwość awansu na stanowisko Project Manager
CV prosimy przesyłać na adres e-mail j.kraszewska@plasticoncomposites.com
Ogłoszenia prosimy składać do 07.10.2022r.
Dowiedz się więcej o Pracodawcy: http://www.plasticon.com.pl/profilfirmy/
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Informujemy, że:
Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych
osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje
CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Plasticon Poland S.A danych osobowych zawartych w
moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. Administratorem danych osobowych jest "PLASTICON POLAND" Spółka Akcyjna z siedzibą w
Toruniu, adres: ul. M. Skłodowskiej-Curie 59, 87-100 Toruń, NIP: 8790169966. Możesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych w wybrany przez Ciebie sposób: pisemnie (przesyłając korespondencję na adres: „PLASTICON POLAND" Spółka Akcyjna, ul. M. Skłodowskiej-Curie 59,
87-100 Toruń) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (przesyłając wiadomość na adres: ado@plasticon.com.pl). Dane osobowe kandydatów do pracy są
przetwarzane: a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) – na podstawie art. 6. ust. 1 lit b) RODO, b. na podstawie Twojej zgody na przetwarzane danych
osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach w odniesieniu do innych danych niż te, które są wskazane w przepisach
Kodeksu pracy – co umożliwia art. 6 ust. 1 lit a) RODO, c. w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, dane są przetwarzane na
podstawie Twojej zgody, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit a) RODO, Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania
danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych do innego
administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia
rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia procesu rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach,
przez okres 12 miesięcy. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotowi świadczącemu na naszą rzecz usługi hostingu poczty elektronicznej.
Ponadto, w ramach niektórych procesów rekrutacyjnych, możemy korzystać z zewnętrznych portali rekrutacyjnych, takich jak pracuj.pl – jeżeli korzystasz z
takiego podmiotu, aby aplikować o pracę, dane osobowe są przetwarzane również przez taki podmiot. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy jest niezbędne w celu wzięcia udziału w
rekrutacji.
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