POSZUKUJEMY: Kierownik projektu
AREX Sp. z o.o. zaprasza Cię do realizacji zadań z branży militarnej polegających na koordynowaniu prac
zmierzających do wytworzenia i sprzedaży produktów spełniających założone wymagania klienta, w tym
prac związanych z realizacją projektów rozwojowych.
ZAKRES ZADAŃ:
1. koordynowanie prac zmierzających do wytworzenia i sprzedaży produktu spełniającego założone wymagania klienta:
− prowadzenie analizy rynku, nawiązywanie relacji i bieżący kontakt z klientem,
− identyfikacja potrzeb/wymagań klienta i opracowanie oferty,
− merytoryczna weryfikacja i zatwierdzanie zamówień/projektów umów,
− doglądanie procesu produkcji i uruchomienia (w firmie) gotowego wyrobu,
− wsparcie realizacji wysyłki produktu do klienta,
− organizacja wdrożenia u klienta – odbiory, uruchomienie (u klienta), szkolenia itp.,
− nadzorowanie czynności posprzedażowych, w tym serwisowych,
2. w przypadku konieczności opracowania nowego wyrobu/produktu pod wymagania klienta lub wprowadzenia zmian
w produkcie po uruchomieniu produkcji seryjnej, realizacja projektu rozwojowego zgodnie z procedurą przyjętą w Spółce.
NASZE WYMAGANIA:
− wykształcenie wyższe kierunkowe, mile widziany certyfikat z zakresu zarządzania projektami,
− znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej, a także w stopniu
umożliwiającym odbywanie delegacji zagranicznych,
− doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
− umiejętność nawiązywania relacji biznesowych,
− umiejętność myślenia analitycznego i strategicznego,
− bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność budowania efektywnego zespołu,
− prawo jazdy kat. B.
DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ WŁAŚNIE Z NAMI?
udział w ambitnych
projektach dla klientów
POLSKICH
i ZAGRANICZNYCH

szansa na ROZWÓJ
dzięki bieżącej współpracy
z doświadczonymi
współpracownikami

STRUKTURA MACIERZOWA
– realizacja projektów
we współpracy z inżynierami
innych specjalności

uczestnictwo
w realizacji projektów
od A do Z
(projekt – prototyp – wdrożenie
do produkcji–dostawa–serwis)

STABILNE ZATRUDNIENIE
w firmie z ponad
30-letnim doświadczeniem

płaska struktura
organizacyjna
i SWOBODNA ATMOSFERA
PRACY

PRACA STACJONARNA
– elastyczne godziny pracy

DOGODNY DOJAZD
– bliskość SKM
i obwodnicy Trójmiasta

PRYWATNA OPIEKA
MEDYCZNA

GRUPOWE
UBEZPIECZENIE
NNW

możliwość
przystąpienia do
GRUPOWEGO
UBEZPIECZENIA
NA ŻYCIE

możliwość
przystąpienia do
PROGRAMU
MULTISPORT

możliwość
przystąpienia do
PROGRAMU PPK

ROZWIJAJ SIĘ Z NAMI!
APLIKUJ: rekrutacja@arex.pl

Klauzula RODO dla Kandydatów do pracy w AREX:
https://arex.pl/career

