
Doświadczenie i wiedza w zagadnieniach budowlano-wykończeniowych, prowadzeniu prac wykończeniowych lub
nadzorze nad nimi.
Doświadczenie we współpracy z architektami wnętrz, umiejętność czytania projektów.
Zdolności organizacyjne, logistyczne i umiejętność rozwiązywania problemów.
Pewność siebie, otwartość i komunikatywność a jednocześnie umiejętność współpracy z podwykonawcami.
Umiejętność płynnego radzenia sobie z pracą na komputerze.
Poszukujemy osoby zaradnej, ale nie o charakterze „cwaniaka".
Wykształcenie min. średnie, preferowane techniczne. Zainteresowanie technologiami i nowościami w budownictwie
będzie pomocne w pracy.
Umiejętności manualne – przydają się często w tej pracy.
Prawo jazdy kat. B i min. 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu samochodu.
I na koniec najważniejsze - Zaangażowanie! Wszystkie powyższe umiejętności, bez tej cechy, są nieistotne.

Odpowiedzialność za należyte, terminowe i zgodne z projektem organizowanie oraz prowadzenie i nadzorowanie
procesów wykończenia wnętrz.
Planowanie i przewidywanie przebiegu prac wykończeniowych.
Nadzór nad jakością wykonywanych przez wykonawców prac.
Przestrzeganie zasad i procesów oraz stosowanie know-how firmy w zakresie wszelkich działań związanych z
wykańczaniem wnętrz.
Reprezentowanie firmy w kontaktach z klientami oraz budowanie dobrej relacji i współpracy z wykonawcami i
dostawcami firmy.
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Wysokie wynagrodzenie oparte o podstawę i atrakcyjny system premiowy, uzależniony od efektów – to na początek.
Praca mobilna i 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.”

Stanowisko pracy, na które szukamy kandydata, jest mało spotykane na polskim rynku.
Mamy nadzieję nawiązać współpracę z wyjątkową osobą, której zaangażowanie,
umiejętności i doświadczenie pozwolą doskonale odnaleźć się w tej pracy i będą dla
Niej powodem sporej satysfakcji zawodowej. Aby tak było niezbędnym jest:
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