
Si želiš zanimivo in dinamično delo v gradbeništvu?  Če si odgovorna, samoiniciativna in komunikativna oseba, z dobrimi sposobnostmi za vodenje projektov, izvajalcev in sodelavcev se pridruži podjetju KOP BREŽICE d.d.!  Zavedamo se, da so za dosego želenih poslovnih rezultatov v največji meri zaslužni uspešni in odgovorni zaposleni, zato novim sodelavcem omogočamo osebnostno in karierno rast.   Zaradi povečanega obsega dela in širitve podjetja vabimo k sodelovanju  VODJO PROJEKTA V GRADBENIŠTVU I  Izzivi, s katerimi se bo srečeval izbrani kandidat: 
 priprava projekta in tehničnega, finančnega in časovnega plana izgradnje objekta v skladu s projektno dokumentacijo, standardi gradbene stroke in gradbeno pogodbo 
 organiziranje vseh potrebnih virov za uspešno izvedbo projekta 
 samostojno vodenje projekta in sprejemanje vseh ukrepov za doseganje s planom določenih tehničnih, finančnih in časovnih ciljev izvedbe projekta 
 priprava strokovno-tehničnih in komercialnih zahtev, potrebnih za oblikovanje povpraševanja po obrtniško-inštalacijskih in zaključnih delih, gradbenih polproduktov in gradbene opreme 
 sodelovanje pri izboru podizvajalcev in dobaviteljev gradbenih polproduktov in gradbene opreme 
 sodelovanje pri pogajanjih s podizvajalci in dobavitelji 
 sodelovanje s pristojnimi nadzornimi organi in strokovnimi delavci naročnika, s ciljem realizacije projekta  
 samostojno vodenje projektne skupine 
 priprava mesečnega, periodičnega in končnega poročila o realizaciji izvedbe projekta 
 sodelovanje pri ponudbenem postopku z vidika tehnične izvedbe in zahtevnosti projektov, predlaganje morebitnih rešitev in racionalizacij 
 sodelovanje pri razvoju objektov z vidika tehnične izvedbe ter predlaganje morebitnih rešitev in racionalizacij 
 kontrola ključnih postavk ponudb ter predlaganje morebitnih ustreznejših izvedbenih rešitev in racionalizacij 
 ostala dela po nalogu nadrejenega  Zaželena znanja, izkušnje in kompetence: 

 VI. stopnja izobrazbe smer gradbeništvo  
 opravljen strokovni izpit za odgovornega vodjo del   
 najmanj 3 leta delovnih izkušenj   
 obvladanje enega tujega jezika  
 usposobljenost za delo z osebnim računalnikom - zahtevno 
 sposobnost projektnega vodenja ljudi in procesov 
 dobre organizacijske in vodstvene sposobnosti 
 dobra sposobnost pisnega in pogovornega izražanja 
 sposobnost reševanja konfliktnih situacij 
 izpit B kategorije  Kaj podjetje ponuja: 
 zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja in kasnejše zaposlitve za nedoločen čas 
 raznoliko in dinamično delo 
 nagrajevanje za dobre dosežke 
 potrebna usposabljanja  Prošnje lahko posredujete po pošti na naslov podjetja KOP Brežice d.d., CPB 9, Brežice  ali na e-mail: info@kop-brezice.si. Rok za prijavo je 15.03.2019. 


