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NIP: 525-249-27-78

Firma R.Power Sp. z o.o. jest liderem rynku fotowoltaiki w Polsce. Specjalizujemy się
kompleksowym rozwojem wielkopowierzchniowych projektów elektrowni, ich budowie,
obsłudze oraz zarządzaniu. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy osób na
następujące stanowisko:
Menedżer Projektu ds. procesów due diligance technicznych farm PV.
Miejsce pracy: Warszawa (biuro przy ul. Puławskiej 2)
Opis stanowiska:






Wykonywanie due diligence technicznego zakupywanych przez Spółkę projektów
elektrowni PV,
Współpraca z zespołem zespołem M&A oraz zespołem technicznym,
Współpraca ze Sprzedającymi w zakresie dostarczanej dokumentacji,
Raportowanie wyników przeprowadzonych due diligence,
Udział w opracowaniu dokumentacji technicznych oraz potrzebnych analiz.

Wymagania:












Znajomość procesu rozwoju projektów farm PV, w tym w szczególności procesu
uzyskiwania decyzji środowiskowych, warunków zabudowy i przyłączenia oraz
pozwoleń na budowę.
Biegła znajomość pełnego aspektu technicznego farm PV (zarówno dokumentacja
techniczna jak również kwestie możliwości wykonawczych)
Pełna samodzielność i odpowiedzialność,
Dobra organizacja pracy (umiejętność planowania, koordynacja działań, umiejętność
ustalania priorytetów, terminowość, dokładność, skrupulatność),
Minimum dwa lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozwoju farm
fotowoltaicznych,
Wyższe wykształcenie
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
Biegła znajomość obsługi MS Office,
Prawo jazdy kategorii B,
Mile widziana praktyczna znajomość AutoCAD.

Oferujemy:







Pracę dla czołowej firmy w branży energetyki słonecznej,
Pracę przy ciekawych i nowoczesnych projektach inwestycyjnych,
Pracę w młodym zespole oraz w dynamicznie rozwijającej się firmie,
Możliwość rozwoju osobistego,
Atrakcyjne zarobki oraz system premiowy,
Niezbędne narzędzia pracy.
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Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres mailowy praca@rpower.pl
(w tytule wiadomości wpisując nazwę stanowiska)
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
prowadzonego przez R.Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.
Informujemy, że Administratorem danych jest R.Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Puławskiej 2. 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.

