„Realco“ yra vienas didžiausių ir stipriausių NT projektų vystytojų
Lietuvoje. Bendrovė veiklą pradėjo 2006 m., o jos projektų portfelyje –
tiek gyvenamieji, tiek visuomeninės ir komercinės paskirties projektai.
Gyvenamojo būsto segmente pagal parduodamų butų skaičių plėtotoja
patenka į lyderių trejetuką. Pasiekti tikslus ir užsitarnauti patikimo vystytojo
vardą padėjo tvirtos verslo tradicijos, inovatyvių technologijų integravimas
į darbo procesus ir kryptingai suformuota profesionalių specialistų komanda.
Bendrovė priklauso ICOR įmonių grupei, kurioje dirba daugiau nei 5 tūkst.
darbuotojų.

„Realco“ planuoja naujus projektus, todėl stiprina komandą
ir kviečia prisijungti

PROJEKTAVIMO PROJEKTŲ VADOVĄ (-Ę)
Pozicijos tikslas – užtikrinti sėkmingą techninio projekto rengimo etapą iki statybos leidimo gavimo ir bendradarbiauti su
kolegomis įgyvendinant kitas, su projektavimu susijusias, veiklas.

Būsite atsakingas(-a) už:
Projekto koncepcijos kūrimą, projektuotojų konkursavimą, viso techninio projekto rengimo valdymą
Bendravimą ir bendradarbiavimą su projektuotojais, statybos atstovais ir institucijomis
Derinimus su institucijomis ir statybos leidimų gavimą
Bendradarbiavimą su Statybos departamentu rengiant techninį ir darbo projektus
Išskirtinių patalpų planų rengimą verslo ar privatiems klientams

Mes tikimės, kad jūs:
Turite 3+ metų patirtį gyvenamosios ir administracinės paskirties projektų projektavimo pozicijoje NT vystymo
arba projektavimo bendrovėje
Turite patirties vystant projektus nuo koncepcijos sukūrimo iki jos įgyvendinimo
Turite aukštąjį išsilavinimą statybos ar inžinerijos srityje
Išmanote statybos procesus, statybos techninius reglamentus ir turite NT teisės žinių
Gebate identifikuoti ir valdyti rizikas
Mokate dirbti „AutoCad“, „Office“ ir kitomis kompiuterinėmis programomis (privalumas – BIM patirtis)
Mokate anglų kalbą
Esate veržlus ir siekiate tobulėti profesinėje srityje

Mes siūlome:
Galimybę prisijungti prie NT projektų lyderės jos didelės plėtros metu
Šiuolaikišką darbo aplinką, stiprią ir profesionalią komandą bei karjeros perspektyvas
Rinkoje konkurencingą stabilų darbo užmokestį, kuris siekia 3500–4300 € prieš mokesčius ir yra peržiūrimas
kasmet (užmokesčio dydis priklauso nuo darbuotojo patirties, kvalifikacijos ir išsilavinimo)
Metinius priedus, atitinkančius darbo rezultatus

Susidomėjote?

Savo CV su nuoroda „Projektavimo projektų vadovas (-ė)“ siųskite el. paštu
karjera@realco.lt.
Konfidencialumą garantuojame. Susisieksime tik su kandidatais, patekusiais į kitą atrankos etapą.

