
VISTAL GDYNIA S.A. w restrukturyzacji, producent konstrukcji stalowych, poszukuje 
kandydatki/kandydata na stanowisko: 

 

KIEROWNIK PROJEKTU/PROJECT MANAGER 
Branża budownictwo, konstrukcje stalowe 

Miejsce pracy: Gdynia 
Teren działania: cała Polska/ Europa 

 
Obowiązki: 

 zarządzanie i koordynowanie całością realizacji projektów  

 opiniowanie projektów pod względem technicznym na etapie ofertowania 

 planowanie, wdrożenie, koordynacja i kontrola wszystkich zadań związanych z projektem 

 aktywność podczas wszystkich etapów realizacji projektu 

 tworzenie budżetu kosztów i potrzebnych zasobów 

 nadzór nad realizacją inwestycji, pomoc i doradztwo kierownikom montażu i brygadzistom podczas 

montażu 

 rekomendowanie działań usprawniających oraz poprawiających wynik finansowy. 

 raportowanie i rozliczanie postępu realizacji projektu 

 opiniowanie i dobór podwykonawców 

 bezpośrednia współpraca z działem zakupów, projektowym, produkcją 

 realizacja misji i budowanie marki Vistal Gdynia SA  

Wymagania: 

 komunikatywność, orientacja na klienta 

 wykształcenie wyższe techniczne 

 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

 analityczne myślenie oraz asertywność 

 silna orientacja na osiąganie założonych celów 

 umiejętność rozwiązywania problemów 

 elastyczność i zaangażowanie 

 obsługa programów: AutoCad, MS Office: Word, Excel 

 język angielski  

 mobilność, prawo jazdy kat. B 

Oferujemy: 

 ciekawą i stabilną pracę w rozwijającej się grupie o ugruntowanej pozycji na rynku 

 przyjazną atmosferę w pracy 

 możliwość poszerzania doświadczenia oraz uczestnictwa w szkoleniach 

 niezbędne narzędzia do pracy 



 Udział w ciekawych, prestiżowych projektach 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz klauzulą zgody na przetwarzanie 

danych osobowych na adres praca.handlowy@vistal.pl  do dnia 17.05.2019r., w tytule 
wiadomości podając nazwę stanowiska.  

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 

Prosimy o dopisanie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 
mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych, t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).” 

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą: 81-061 Gdynia, ul. 
Hutnicza 40. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb bieżącej i przyszłych rekrutacji – na podstawie ustawy Kodeks Pracy 
z dnia 26.06.1974r. 

3. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
5. Dane osobowe wynikające z CV lub listu motywacyjnego będą przetwarzane przez okres bieżącej i przyszłych 

rekrutacji. 
6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. 
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