PGB Innowacje Sp. z o.o. jest częścią Polskiej Grupy Biogazowej (PGB), której działalność została
zapoczątkowana w 2007 r. z inicjatywy osób posiadających wieloletnie, bogate doświadczenie
w obszarze energetyki odnawialnej. Dzięki szerokiej wiedzy w obszarze inwestycji proekologicznych,
znajomości zagadnień prawnych, realiów polskiego rynku OZE oraz zaangażowaniu zespołu, realizacja
projektów zmierzających do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł odbywa się na najwyższym
poziomie. Przyszłość firmy wiąże się z dynamicznym rozwojem sektora energii odnawialnej w Polsce
i na świecie, dlatego w perspektywie najbliższych 2-5 lat planujemy budowę kilkunastu nowych
biogazowni, farm fotowoltaicznych i wiatrowych oraz sukcesywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań
w zakresie prowadzenia obrotu energią elektryczną pochodząca ze źródeł odnawialnych. W zakresie
zainteresowań Grupy jest także rozwój w obszarze produkcji biogazu i biometanu oraz szeroko
rozumianego magazynowania energii. W skład Polskiej Grupy Biogazowej poza Reo.pl Sp. z o.o.
wchodzi kilkadziesiąt spółek m.in. PGB Inwestycje, PGB Dystrybucja, Reo.pl oraz PGB Serwis. Więcej
informacji na temat profilu działalności Grupy PGB znajduje się na stronie
www.polskagrupabiogazowa.pl
Jeśli posiadasz wykształcenie wyższe, doświadczenie w pracy projektowej, w tym w prowadzeniu
projektów. Interesują cię zagadnienia techniczne, technologiczne i ekonomiczne związane z obszarem
odnawialnych źródeł energii, znasz podstawowe zasady zarządzania projektami, a do tego jesteś osobą
zaangażowaną, dokładną, skrupulatną oraz samodzielną, to nasza oferta pracy jest właśnie dla CIEBIE!
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

PROJECT MANAGER
Miejsce pracy: Warszawa
Jakie zadania czekają na Ciebie?
• prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, rozwojowych, innowacyjnych, pilotażowych
i implementacyjnych z zakresu nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych
• komercjalizacja projektów rozwojowych realizowanych w Grupie
• analiza (ocena) zasadności (opłacalności) realizacji projektów rozwojowych
• współpraca ze Start-up’ami w ramach programów akceleracyjnych oraz poza nimi
• opracowywanie nowych modeli biznesowych, nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych
i technologicznych
• współpraca z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą oraz partnerami technologicznymi
• współpraca z developerami w zakresie prowadzonych projektów
• analiza najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych na świecie w zakresie wytwarzania
energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz prowadzenia obrotu tą energią
• przygotowywanie analiz i raportów rynkowych, analiz opłacalności ekonomicznej określonych
innowacyjnych rozwiązań i modeli biznesowych, a także znajdowania synergii między
oferowanymi, dostępnymi na rynku rozwiązaniami oraz rozwiązaniami posiadanymi przez Grupę
Jakie są nasze oczekiwania?
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki – nowe technologie wytwarzania energii, odnawialne
źródła energii, magazynowanie energii, elektroenergetyka, rynek energii)
• wykształcenie uzupełniające ekonomiczne będzie dodatkowym atutem
• znajomość przepisów z zakresu prawa energetycznego
• znajomość technologii biogazowych, biometanowych i wodorowych będzie dodatkowym atutem
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
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doświadczenie w prowadzeniu projektów z dofinansowaniem UE
odpowiedzialność i samodzielność
umiejętność analitycznego myślenia
rzetelność i skrupulatność
otwartość, dynamizm i zaangażowanie w działanie
dobra znajomość języka angielskiego, dodatkowe języki będą dodatkowym atutem

Jakie korzyści oferujemy?
• ciekawą, pełną wyzwań pracę w ambitnym zespole
• wspierającą kulturę pracy
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• dofinansowanie w 80% do pakietu prywatnej opieki medycznej
• możliwość wykupienia karty Multisport

APLIKUJ
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez
MCX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).”

