Polska Grupa Biogazowa to lider polskiego rynku w zakresie budowy i eksploatacji biogazowni
rolniczych. Wytwarzamy, dystrybuujemy i sprzedajemy zieloną energię elektryczną i ciepło. Przyszłość
firmy wiąże się z dynamicznym rozwojem sektora biogazu w Polsce i na świecie, dlatego w
perspektywie najbliższych 2 lat planujemy budowę kolejnych 19 nowych biogazowni oraz rozwój
rozproszonej energetyki zarówno w kraju, jak i za granicą. W skład Polskiej Grupy Biogazowej wchodzi
kilkanaście spółek m.in. PGB Inwestycje, PGB Innowacje, PGB Dystrybucja oraz PGB Serwis. Więcej
informacji na temat profilu działalności Grupy PGB znajduje się na stronie
www.polskagrupabiogazowa.pl
Jeśli ukończyłeś studia o kierunku związanym z OZE lub budownictwem, posiadasz praktyczną wiedzę
nt. prawa budowlanego, wiesz jak prowadzić proces inwestycyjny, praca pod presją terminów nie jest
dla Ciebie problemem, a do tego jesteś osobą operatywną, samodzielną, dobrze zorganizowaną, to
nasza oferta pracy jest właśnie dla CIEBIE!
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

KOORDYNATOR PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW
Miejsce pracy: Warszawa, Gotarda 9
Jakie zadania czekają na Ciebie?
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pozyskiwanie kompletnej dokumentacji związanej z procedurami formalno-prawnymi uzyskiwania
decyzji środowiskowych, pozwoleń na budowę dla projektów budowy biogazowni rolniczych i farm
fotowoltaicznych
Pozyskiwanie kompletnej dokumentacji związanej z procedurami lokalizacyjnymi inwestycji
Pozyskiwanie pozostałej dokumentacji związanej z i innymi wymaganymi szczególnymi przepisami
prawa procedurami administracyjnymi (dodatkowe opinie, uzgodnienia, pozwolenia)
Bieżąca współpraca z organami administracyjnymi w zakresie procedur związanych z realizacją
prowadzonych projektów, w tym w zakresie wszelkich dokumentów niezbędnych do zakończenia
i uruchomienia inwestycji
Prowadzenie pełnej dokumentacji, w tym również korespondencji związanej z prowadzonymi
projektami oraz ich archiwizacja
Opracowywanie wstępnych Projektów Zagospodarowania Terenu inwestycji
Pozyskiwanie ofert, udział w wyborze wykonawców dokumentacji i opracowań wymaganych przez
prawo, nadzorowanie zawierania umów, zleceń, etc.
Opiniowanie opracowań dostarczanych przez podwykonawców, dostawców rozwiązań, urządzeń
itp. we wszystkich branżach
Bieżąca współpraca z Zespołem Projektowym, Koordynatorami ds. Realizacji Inwestycji oraz
Kierownikami Projektów

Jakie są nasze oczekiwania?
•
•
•

•

Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki związane z OZE lub budownictwem)
Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
Znajomość procesu inwestycyjnego

•
•
•
•
•
•
•

Znajomość programu AutoCad będzie dodatkowym atutem
Praktyczna znajomość MS Office (Word, Excel)
Doskonała organizacja pracy
Umiejętność pracy pod presją czasu
Umiejętność pracy w zespole
Terminowość i skrupulatność w realizacji powierzonych zadań
Prawo jazdy Kat. B (sporadyczne podróże służbowe)

Jakie korzyści oferujemy?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy
Niezbędne narzędzia pracy
Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Ciekawe wyzwania
Samodzielność w realizacji zadań
Wspierającą kulturę pracy
Możliwość wykupienia karty Multisport
Dofinansowanie w 80% do pakietu prywatnej opieki medycznej
Owocowe poniedziałki

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).”

