Everest Development Sp. z o.o. 2 Sp. k. to prężnie rozwijającą się spółka z kapitałem polskim,
istniejąca na rynku od 2006 roku. Posiadamy ugruntowaną pozycję konkurencyjną. Przez
dekadę zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kilka tysięcy mieszkań dla naszych zadowolonych
klientów, jak również stale realizujemy inwestycje w zakresie budownictwa usługowego
(biurowce, hotele, domki wypoczynkowe w resortach turystycznych) dla innych spółek z Grupy.
Więcej informacji: www.everest-development.pl/o-firmie

DYREKTOR DS. REALIZACJI
INWESTYCJI
ZATRUDNIONEJ OSOBIE POWIERZYMY ZARZĄDZANIE JEDNYM Z DZIAŁÓW REALIZACJI
INWESTYCJI DZIAŁAJĄCYCH W SPÓŁCE:
Dział realizujący inwestycje mieszkaniowe, biurowe i magazynowe w Wielkopolsce
lub
Dział budujący resorty, apartamenty ii hotele Holiday Park & Resort w zachodniopomorskim i
pomorskim.

Zadania:
Nadzór oraz koordynowanie działań kierowników projektu i kierowników budowy
Identyfikacja i optymalizacja ryzyka zawiązanego z realizacją inwestycji
budowlanych prowadzonych przez Spółkę
Nadzorowanie i koordynowanie procesu inwestycyjnego, w tym optymalizowanie
procesu pod kątem kosztów, terminów i rozwiązań technologiczno-materiałowych
Sporządzanie i zatwierdzanie budżetów inwestycji, harmonogramów, umów, zleceń
oraz innych dokumentów, na przygotowanych prawnie i obowiązujących w
organizacji wzorcach
Realizacja inwestycji budowalnych zgodnie z założeniami budżetu, harmonogramu,
dokumentacją techniczną itd.
Współpraca w ramach powierzonych zadań z Zarządem

Wymagania:
Wykształcenie wyższe kierunkowe, posiadanie uprawnień budowlanych bez
ograniczeń będzie dodatkowym atutem
Doświadczenie na podobnym stanowisku, w zarządzaniu realizacją inwestycji
budowlanych, w tym: kierowanie zespołami, planowanie budżetów i
harmonogramów, kontrola realizacji
Znajomości przepisów prawa budowlanego
Znajomość MS Office i AutoCad
Samodzielność w działaniu, świetna organizacja pracy własnej i zespołu,
elastyczność, umiejętność podejmowania decyzji
Prawo jazdy kat. B
Gotowość do odbywania wyjazdów służbowych.

Oferujemy:
Stabilne zatrudnienie i długofalową współpracę – prowadzimy jednocześnie wiele
projektów i w panach mamy kolejne
Elastyczność względem formy współpracy - w zależności od preferencji Kandydata
(umowa o pracę lub współpraca B2B)
Konkurencyjne wynagrodzenie oraz pakiet benefitów (karta sportowa, pakiet
prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe, darmowy wypoczynek w
Holiday Park & Resort)
Samochód służbowy także do celów prywatnych
Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i realizację ciekawych inwestycji o
zróżnicowanym charakterze
W przypadku zainteresowanych kandydatów mieszkających w większej odległości
od miejsca realizacji inwestycji – oferujemy zorganizowanie i pokrycie kosztów
zakwaterowania.

APLIKUJ!

