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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 w Biurze Wdrażania Projektów (farmy PV)
Miejsce pracy: Warszawa (biuro przy ul. Puławskiej 2) / cała Polska – lokalizacje budów
Opis stanowiska:





Nadzór nad budową portfela 1 MW elektrowni fotowoltaicznych na terenie Polski,
Tworzenie przedmiarów i harmonogramów realizacji inwestycji,
Aktywna współpraca z firmami wykonawczymi i ich kierownikami robót,
Bieżąca kontrola prowadzonych przez spółkę inwestycji elektrowni fotowoltaicznych i
nadzór nad generalnymi wykonawcami budowy elektrowni,

Wymagania:











Znajomość aspektów realizacji prac budowlanych dla elektrowni fotowoltaicznych,
Wykształcenie wyższe kierunkowe,
Znajomość oprogramowania Auto-Cad oraz pakietu Ms Office (Norma PRO – mile
widziana),
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz pełnienia nadzoru
inwestorskiego
Uprawnienia SEP „D” i „E” powyżej 1kV
Znajomość procesów administracyjnych związanych z realizacją inwestycji OZE,
Umiejętność analitycznego myślenia oraz inicjatywa własna, dobra organizacja pracy,
Sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole.
Biegła znajomość języka angielskiego
Dyspozycyjność wyjazdowa (praca w delegacji 3-4 dni w ciągu tygodnia)

Oferujemy:




Atrakcyjne wynagrodzenie,
Możliwość rozwoju w perspektywicznej branży i technologii w największej i najbardziej
renomowanej firmie w branży PV w Polsce,
Pracę przy ciekawych i nowoczesnych projektach inwestycyjnych w profesjonalnym,
energicznym zespole i międzynarodowym środowisku pracy, w tym również przy
inwestycjach na zagranicznych rynkach.
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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.

