Eltel Networks Energetyka SA należy do międzynarodowej grupy Eltel Networks - doświadczonego dostawcy infrastruktury i usług sieciowych, koncentrującego się na sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych na całym świecie. Eltel Networks Energetyka SA posiada ponad 50-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych, dysponuje własnym centrum
szkoleniowym, centrum badawczo-rozwojowym oraz biurami projektowymi. Obecnie firma zatrudnia
ponad 450 osób, które z pasją tworzą i realizują projekty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

DOŁĄCZ DO NAS!

Obecnie poszukujemy osoby z pasją i energią do działania na stanowisko:

Planista
Miejsce pracy:

Olsztyn

Twoje wyzwania
Celem stanowiska jest harmonogramowanie i długoterminowe planowanie przebiegów procesów realizacji kontraktów w oparciu o standardową strukturę podziału pracy. Główną funkcją
Planisty jest zapewnienie terminowej realizacji zadań, a także efektywnego wykorzystania
mocy produkcyjnych, zarówno pod względem produktywności, jak i kosztowym.

Zakres obowiązków
•
•
•

Ścisła współpraca z innymi działami wewnątrz firmy,
Współudział w układaniu harmonogramów średnio i długoterminowych,
Przygotowywanie zestawień i analiz potrzebnych do prognozowania budżetu
oraz terminowej realizacji kontraktów.

Oczekujemy
•
•
•
•
•

•
•
•

Proponowania działań i rozwiązań wspomagających efektywne planowanie
projektów,
Umiejętności analitycznego myślenia, analizy i interpretacji danych,
Dokładności, odpowiedzialności, zaangażowania,
Komunikatywności oraz nastawienia na współpracę i wymianę informacji w zespołach projektowych zorientowanych na osiąganie celów,
Swobodnego poruszania się po systemach informatycznych, umiejętności wykorzystania funkcjonalności programu MS Excel do analizy danych,
Kreatywności i inicjatywy w budowaniu działu planowania,
Chęci do nauki i rozwoju,
Mile widziana znajomość MS Project (w przypadku braku doświadczenia zapewniamy przeszkolenie od podstaw).

Oferujemy
•
•
•
•

Udział w licznych projektach liniowych. jak i stacyjnych oraz wdrożeniach nowych produktów,
Ciekawą i odpowiedzialną pracę w zespole współodpowiadającym za całościową realizację projektu,
Szansę dalszego rozwoju wewnątrz firmy,
Poszerzanie wiedzy oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie: https://www.eltelnetworks.com/pl-pl/polska
Oferty (CV) należy kierować na adres: olsztyn_praca@eltelnetworks.com.
W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje.
Do CV należy dołączyć treść poniższej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eltel Networks
Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione
w ogłoszeniu.

Klauzula Informacyjna:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eltel
Networks Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Energetyka
SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D oraz olsztyn_praca@eltelnetworks.com,
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji w Eltel Networks Energetyka SA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której
dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: olsztyn_praca@eltelnetworks.com.
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