
Czas 
poskładać 
marzenia 
z dzieciństwa

Jesteśmy pasjonatami lotnictwa na pełnym etacie. 
Projektujemy, produkujemy, montujemy i serwisujemy 
samoloty od 90 lat. Spod naszych rąk wychodzi  
m.in. samolot szkolno-treningowy dla pilotów polskich 
sił powietrznych PZL-130 Orlik TC II Advanced, elementy 
samolotu pasażerskiego Airbus 330 oraz wojskowego 
C295. Szukamy współpracowników, z którymi  
będziemy mogli dzielić naszą pasję i dumę z pracy  
w tak wyjątkowej branży. 

Jak będzie wyglądać rekrutacja?
Zaprosimy Cię na rozmowę z rekruterem i przyszłym przełożonym. Poznamy się bliżej, odpowiemy także na wszystkie pytania  
i poinformujemy Cię o naszej decyzji. Czekamy więc na Twoje CV.

Dołącz do zakładów lotniczych Airbus Poland w roli:

PROJECT MANAGERA  
(PROJEKTY KOSMICZNE)

Na co dzień Twoje zadania będą polegać na:

  nadzorowaniu przebiegu pracy w celu zapewnienia terminowej 
realizacji wymagań kontraktowych,

  organizacji, prowadzeniu i raportowaniu ustaleń oraz zadań w 
ramach spotkań projektowych (wewnętrznych oraz zewnętrznych)

  prowadzeniu formalnej dokumentacji projektowej,

  bieżącym kontakcie z klientem oraz rozwiązywaniu pojawiających 
się problemów we współpracy z osobami z różnych obszarów 
funkcjonalnych (produkcja, inżynieria, jakość, finanse, HR),

  identyfikacji ryzyk projektowych,

  prowadzeniu oficjalnej korespondencji z instytucjami zewnętrznymi,

 wsparciu planowania projektu przy uruchamianiu nowych 
 programów oraz przygotowywaniu nowych ofert handlowych.

Poza pasją do lotnictwa, fajnie gdybyś mógł/mogła pochwalić się:

  wykształceniem wyższym, mile widziane są studia inżynierskie,

  min. 2-3 letnim doświadczeniem w realizacji projektów popartym 
znajomością wybranej metodyki oraz terminologii zarządzania 
projektami,

  bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

  znajomością MS Office (mile widziana podstawowa znajomość 
systemu SAP SD),

  prawem jazdy kat. B i gotowością do odbywania podróży 
służbowych (głównie krajowych).

Poza tym szukamy osoby, która szybko przyswaja nową wiedzę oraz szuka sposobów doskonalenia metod i organizacji pracy.  
Twoim atutem będzie także proaktywna postawa i chęć rozwiązywania problemów oraz koncentracja na osiągnięciu biznesowych celów  
przy zachowaniu uważności na dobre relacje i współpracę. Dodatkowo, jeśli świetnie organizujesz pracę własną i potrafisz pokazać innym 
jak to skutecznie robić – koniecznie chcemy Cię poznać.

Aktualnie wzmacniamy Dział Programów, konkretnie zespołu projektów kosmicznych.
Jako Manager Projektu będziesz monitorował oraz raportował postępy w realizacji
przypisanego kontraktu pod kątem terminów, kosztów oraz jakości.

Co dajemy w zamian? 

Jasną ścieżkę karier, ciekawe zadania i możliwość ugruntowania doświadczenia w firmie, która jest liderem w branży

oraz wszystko co poniżej:

Miejsce pracy: 
Warszawa-Okęcie


