Dar neseniai tebuvome NT vystymo kompanija. Šiandien esame išskirtinių būsto bei lankstaus verslo projektų ir idėjų generatoriai
bei įgyvendintojai, miestų miestuose kūrėjai, interjerų magai. Norėdami to pasiekti dirbame daug ir greitai. Mūsų sparčiai auganti
komanda panašesnė į kūrybinę agentūrą nei į statybų brigadą. Ji ir yra CITUS sėkmės garantas.

Šiandien mūsų sėkmės istorijai trūksta naujo rašytojo –

STATYBOS PROJEKTŲ VADOVO (-ĖS) KAUNE
JEI TAVE VEŽA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektinės ir techninės dokumentacijos parengimo koordinavimas,
projektavimo valdymas ir nuolatinis optimalių, inovatyvių sprendinių ieškojimas,
projektavimo ir statybos darbų kalendorinių grafikų sudarymas ir vykdymo priežiūra,
vykdomų statybos projektų valdymas ir kontrolė,
projektų biudžeto parengimas ir kontrolė, efektyvus išteklių valdymas,
rangovų darbų koordinavimas užtikrinant darbo našumą, aukštą kokybę ir darbų saugą,
bendradarbiavimas su kitais įmonės skyriais,
užduočių statybos vadovams ir projekto inžinieriams formavimas ir kontrolė,
ataskaitų parengimas ir pristatymas.

TAIP PAT, JEI TU
•
•
•
•
•
•
•

esi statybos vadovas (-ė) turintis (-i) galiojantį kvalifikacijos atestatą,
moki skaityti brėžinius,
esi grafikų ruošimo asas naudojant MS Project,
išmanai projektavimą ir statybą reglamentuojančius įstatymus,
esi statybos technologijų ir procesų guru,
esi iniciatyvi, komandiška ir atvira naujovėms asmenybė,
esi pasiruošęs (-usi) ir pasiryžęs (-usi) drąsiai pasitikti iššūkius.

MES TAU PAŽADAME
•
•
•
•
•

daug iššūkių ir atsakomybių bei fainų projektų,
didelį greitį, ambicijas ir džiaugsmą už bendrus rezultatus,
sėkmės ištroškusius kolegas bei koleges, degančiomis akimis ir visa širdimi tikinčiais tuo, ką daro,
1 600 – 3 300 eurų siekiantį fiksuotą atlyginimą „į rankas“ ir priedus. Galutinę sumą sutarsime individualiai, priklausomai nuo
Tavo patirties ir kompetencijų,
Aplinką ir sąlygas, kur pamilti savo darbą lengviau nei užkilti į 19-tą aukštą. :)

Prie reikalavimų nepadėjai varnelės ar dviejų? Ne bėda – nuolat ieškome jaunesniųjų statybų vadovų, statybų projektų vadovų
asistentų ir panašių pareigybių, pasiruošusių mokytis ir augti kartu su mumis bei daryti karjerą.
Susidomėjai? Rašyk mums adresu ambicingiems@citus.lt. Temoje prirašyk poziciją – „Statybos projektų vadovas (-ė) Kaune“.
Žinai, draugų ar pažįstamų, tinkančių šiam darbui? Nusiųsk jiems nuorodą citus.lt/karjera. Ačiū!

