
 

 

 

 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 

  

poszukuje kandydata do pracy  

w Biurze Analiz i Przygotowania Inwestycji 

w Departamencie Inwestycji 

 

  

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować m. in. następujące zadania: 
• przygotowanie i ocena wniosków o rozpoczęcie działalności inwestycyjnej, 
• prowadzenie korespondencji z projektantami oraz wykonawcami, 

• udział w precyzowaniu założeń technicznych dla nowych zadań inwestycyjnych, 

• opracowanie koncepcji techniczo-ekonomicznych projektów inwestycyjnych, 

• opracowanie planu działalności inwestycyjnej w zakresie rozwiązań technicznych,  
harmonogramów realizacji, przewidywanych nakładów oraz szacowanie efektów inwestycji, 

• udział w opracowaniu oceny opłacalności zadań inwestycyjnych, 

• realizacja planów inwestycyjnych, 
• sprawozdawczość w zakresie realizacji planów oraz szacowania efektywności, 

• regulowanie stanu formalno-prawnego inwestycji, 

• przygotowanie protokołów zdawczo-odbiorczych oraz ocena dokumentacji  

inwestycyjnej, 
• projektowanie i negocjowanie umów związanych z realizacją inwestycji rzeczowych, 

• prowadzenie i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych, 

• analiza dokumentacji technicznej, projektowej oraz powykonawczej, 
• dobór rozwiązań technicznych, 

• kontrola realizacji robót wynikających z umów, 

• nadzór nad terminową realizacją powierzonych zadań, 
• walidacja realizowanych zadań inwestycyjnych. 

  

 Wymagane wykształcenie oraz umiejętności: 

• wykształcenie wyższe techniczne, preferowany kierunek: automatyka przemysłowa lub pokrewny, 

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w tym biegła obsługa programu MS Excel, 

• znajomość języka angielskiego, 

• doświadczenie w prowadzeniu i koordynowaniu prac projektowych oraz realizacyjnych, 
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej branży AKPiA oraz elektrycznej, 

• umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych. 

Mile widziane prawo jazdy kat. B. 

  

Poszukujemy osoby: 
• z doświadczeniem w pracy na samodzielnym stanowisku w przemyśle,  
• ze zdolnością analitycznego myślenia, 

• dyspozycyjnej,  

• sumiennej i zaangażowanej w wypełnianiu obowiązków służbowych, 
• z umiejętnością współpracy w zespole, komunikatywnej, samodzielnej, 

• kreatywnej w rozwiązywaniu problemów technicznych.. 

    

Termin składania ofert:  do dnia 29 czerwca 2018 roku. 

  

Dziękujemy za przysłanie aplikacji. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami w 

ciągu sześciu tygodni od daty publikacji ogłoszenia. 

 

Kandydatów prosimy o składanie aplikacji zawierającej CV i list motywacyjny na stronie internetowej 

Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., zakładka „Kariera i edukacja” -> „Aplikacja 

rekrutacyjna”. 


