Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. szuka osoby na stanowisko
Junior Project Manager w obszarze infrastruktury i dokumentów strategicznych
(PEŁEN ETAT)
Rozwijaj swoją karierę w zespole doradztwa strategicznego w czołowej polskiej firmie
specjalizującej się w przyszłościowych branżach: KOLEJ, MOBILNOŚĆ MIEJSKA,
INFRASTRUKTURA, LOTNICTWO
Co będzie należało do Twoich obowiązków:
• wsparcie w koordynacji prac nad projektami doradczymi w
branżach z obszaru działalności ZDG TOR,
• kontakt z klientami na każdym etapie realizacji kontraktu,
• nadzór nad realizacją zapisów umownych podczas realizacji
projektów,
• pomoc w przygotowywaniu i składaniu ofert handlowych,
• wsparcie w koordynacji działań poszczególnych specjalistów w
zespole i koordynacja podwykonawców.

Czego oczekujemy:
• wykształcenie wyższe,
• pozytywne nastawienie i determinacja w realizacji wyzwań,
• dobra znajomość rynku infrastruktury w obszarze doradczym i
przedprojektowym,
• wysoka organizacja własnej pracy,
• doświadczenie w obszarze realizacji analiz, projektów
doradczych lub dokumentacji przedprojektowej,
• bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office,
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
• umiejętność formułowania pism urzędowych, wniosków i
znajomość zasad pracy sektora publicznego.
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Co będzie Twoim dodatkowym atutem:
• znajomość SQL oraz obsługa środowiska GIS,
• doświadczenie w pracy z BigData,
• dodatkowe kursy/wykształcenie w obszarze
kolej/infrastruktura/inżynieria ruchu/logistyka,
• znajomość ustaw: Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o
Publicznym transporcie zbiorowym, Ustawy o elektromobilności
i paliwach alternatywnych, Prawo ochrony środowiska,
• umiejętność przeprowadzania mikro i makro symulacji w
obszarze transportu kołowego,
• wysokie zdolności prezentacji przed większymi grupami osób.
Co możemy Tobie zaoferować:
• dodatkowy pakiet specjalistycznych szkoleń branżowych,
pozwalających rozwijać się zawodowo,
• bardzo elastyczne godziny pracy wraz z pracą hybrydową,
• pracy z najnowszymi technologiami,
• możliwość kooperacji przy tworzeniu nowych produktów
rynkowych opartych o nowoczesne technologie,
• możliwość budowania wizerunku osobistego poprzez
wystąpienia na kongresach, debatach szkoleniach i czynny
udział w życiu medialnym poprzez wsparcie działów medialnych
i PR-owych działających w naszej grupie,
• preferowana współpraca na zasadzie B2B.
Zanim prześlesz CV
Pamiętaj, że praca w branży doradczej to bardzo specyficzny obszar działalności projektowej.
Zadania z którymi będziesz musiała/musiał sobie radzić wymagają kreatywnego myślenia
i umiejętności pokazania ciągów przyczynowo skutkowych różnych procesów. Praca ta jest
mocno wymagająca, ale nie będziesz mógł mówić o niej, że jest nudna. Jeżeli czujesz się na
siłach i jesteś zmotywowany do działania, nie zastanawiaj się i aplikuj!
Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie CV i listu motywacyjnego na adres
maciej.mysona@zdgtor.pl. Akceptowane będą ̨ tylko pliki w formacie PDF nazwane wg.
następującego schematu: imie.nazwisko.cv.pdf i imię.nazwisko.list.pdf. W temacie maila
prosimy o wpisanie sformułowania „REKRUTACJA JPM”. W ofertach prosimy podać numer
telefonu do kontaktu oraz zamieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę ̨ na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do procesu
rekrutacji, zgodnie z przepisami prawa”. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się
tylko z wybranymi osobami.
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