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SENIOR PROJEKTNI MANAGER (m/ž)
ZMAGUJ Z NAMI in se prijavi na razpis:

ODLIČNOST JE VODILO, 
KI NAS UVELJAVLJA V SVETU.

Naloge in odgovornosti:

- vodenje kompleksnih projektov,
- sodelovanje pri pripravi časovnega in stroškovnega načrta angažiranja virov,
- načrtovanje potrebnih aktivnosti,
- integracija potrebnih aktivnosti za pripravo plana projekta in njegovih sprememb,
- pomoč pri vodenju projektov izdelave in integracije opreme za HE
- komuniciranje in usklajevanje zahtev s kupci
- spremljanje izvedbe posameznih faz projekta v proizvodnji in na terenu, 
- opravljanje administrativnih del vezanih na vodenje projekta,
- spremljanje in poročanje o stanju aktivnosti na projektu,
- izdelovanje analiz in pripravljanje poročil,
- vodenje in ažuriranje registrov in arhiva projekta.

Od kandidatov pričakujemo:

- VI/VII ali drugo ustrezno izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri
- visoko raven znanja angleškega jezika
- prednost je znanje nemškega jezika
- želja do dela v projektno usmerjenem podjetju v strojni industriji
- organizacijske in pogajalske sposobnosti
- samoiniciativnost in samostojnost
- komunikacijske sposobnosti
- zaželeno poznavanje programa MS Project
- zaželeno poznavanje SAP 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s poskusno dobo 3 mesece. 
Kasneje je možna zaposlitev za nedoločen čas.

Prijave zbiramo do 13.02.2020 na elektronskem naslovu kadri@litostrojpower.eu  

Datum objave: 22.1.2020

Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.

Smo podjetje, ki uspešno nadaljuje slovensko tradicijo razvoja in izdelave vodnih turbin ter hidromehanske opreme. 
Pod okriljem svetovno uveljavljene lastne blagovne znamke LITOSTROJ POWER ponujamo celovite rešitve za hidro-
energetsko opremo od zasnove do izvedbe na ključ. Naše vodne turbine, industrijska in preoblikovalna oprema ter 
črpalke, se nahajajo v več kot 60 državah.

Upravljavec osebnih podatkov je Litostroj Power d.o.o., Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o.. Vaše 
osebne podatke nam posredujete prostovoljno, potrebujemo pa jih za namen postopka zaposlovanja. Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih 
podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, ter omejitev njihove obdelave in prenos podatkov. Kadarkoli imate pravico umakniti dano soglasje. V 
kolikor želite uresničiti svoje zgoraj naštete pravice ali imate kakršna koli vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov, nas prosimo kontaktirajte na e-mail 
naslov: kadri@litostrojpower.eu

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jim izziv predstavlja:

- odgovornost za organizacijo, vodenje, izvedbo, koordinacijo, 
- vodenje in realizacija projektov v mednarodnem okolju, 
- razvojno in tehnološko najzahtevnejši program v strojegradnji – program vodnih turbin in hidromehanske opreme, 
- kultura kakovosti in ciljno naravnana kultura podjetja.


