
 

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się polską grupą przemysłową realizującą międzynarodowe projekty i 

poszukującą zdolnych współpracowników gotowych na nowe wyzwania. Obecnie do centrali organizacji 

poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku: 

 

Koordynator ds. Zarządzania Projektami 
Nr ref.: 1/7/2017 

 

Do zadań wybranej osoby należeć będzie:  

• Wypracowywanie, udoskonalanie i implementacja standardów, metod oraz narzędzi w ramach istniejącego 
systemu zarządzania projektami (SZP);  

• Odpowiedzialność za opiekę merytoryczną oraz operacyjną w zakresie utrzymania i rozwoju wdrożonego 
SZP; 

• Operacyjna odpowiedzialność i rozwój biura zarządzania projektami (PMO);  
• Doradztwo i aktywne wsparcie w doborze i zarządzaniu zasobami niezbędnymi do realizacji projektów; 
•   Budowa zbioru dobrych praktyk w zakresie SZP;  
• Administrowanie rejestrami funkcjonującymi w ramach SZP; 
• Prowadzenie i aktualizacja rejestru ryzyk na poziomie organizacji; 
•   Współpraca i bieżące wsparcie w rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ); 
• Aktywny udział w dostosowaniu ZSZ do nowych standardów PN-EN ISO 9001:2015  
    oraz PN-EN ISO    14001:2015; 
•  Bezpośrednie kierowanie projektami organizacyjnymi i informatycznymi. 
 
Wymagania:  

• Wykształcenie wyższe;  
• Min. roczne, praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania projektami w branży technicznej, 

informatycznej i/lub produkcyjnej;  
• Praktyczna znajomość MS Project oraz pakietu MS Office;  
• Praktyczna znajomość metodologii zarządzania projektami oraz systemów opartych na normach ISO;  
• Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym; 
• Otwartość na współpracę z ludźmi, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;  
• Bardzo dobra organizacja pracy, logiczne myślenie, samodzielność i kreatywność; 
• Prawo jazdy – kat. B. 
 
Oferujemy:  

• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;  
• Atrakcyjne warunki zatrudnienia;  
• Niezbędne narzędzia pracy. 

Miejsce pracy: Gdynia 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym, numerem 
referencyjnym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres: praca@fast.pl. 
Zastrzegamy sobie kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla 
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 
z 29 sierpnia 1997r. (Dz. U nr 133, poz. 883). 


