
Przygotowywanie harmonogramu prac budowlanych
Organizacja i koordynacja przebiegu prac
Odbiór prac wykończeniowych od poszczególnych podwykonawców
Współpraca z architektami wnętrz i grupami wykonawczymi
Bieżące zaopatrzenie w materiały budowlane oraz nadzór nad dostawami
Współpraca z klientem i przekazanie gotowego mieszkania
Raportowanie o statusie prac

KOORDYNATOR PRAC
WYKOŃCZENIOWYCH

Wysokie poczucie odpowiedzialności za prowadzone prace wykończeniowe
Doświadczenie i wiedza w zagadnieniach prac budowlano-wykończeniowych
Pewność siebie a jednocześnie umiejętność współpracy z wykonawcami,
Umiejętność nawiązywania kontaktów idącą w parze z asertywnością
Umiejętność czytania projektów wykonawczych
Zainteresowania technologiami i nowościami w budownictwie
Umiejętność planowania i organizacja pracy prowadząca do terminowego oddawania projektów
Poszukujemy osoby zaradnej, ale nie o charakterze „cwaniaka”
Prawo jazdy kat. B

Wykształcenie techniczne. Umiejętności manualne – przydają się często w tej pracy :)
Mile widziane:

OPIS STANOWISKA:

WYMAGANIA:

OFERUJEMY:

Wysokie wynagrodzenie oparte o podstawę i atrakcyjny system premiowy, uzależniony od efektów – to na początek.
Elastyczne godziny pracy – najważniejsze są efekty
Prace w firmie, która z roku na rok podwaja swoją sprzedaż
Stanowisko o dużym zakresie odpowiedzialność i samodzielności.
Dajemy Ci wędkę. To ile ryb złowisz zależy tylko od Ciebie. Jeśli masz poczucie, że jesteś lepszy od innych, to znaczy,
że to stanowisko jest dla Ciebie! Dajemy Ci narzędzia, dzięki którym masz wpływ na rozwój firmy SaniWell oraz na
swój status materialny.
Zatrudnienie w oparciu o B2B lub umowę o pracę.
Niezbędne narzędzia pracy: telefon, samochód, komputer itp.

Jeśli masz wiedzę, doświadczenie, charakter i jesteś prawdziwy, ta praca jest banalnie prosta i bardzo dochodowa.
Czekamy na Twoje CV i kilka zdań zachęty!

mail: kbialkowski@saniwell.pl 

Prosimy również o dołączenie poniższej klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie

pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez

ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”


