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Kierownik ds. ochrony środowiska
Naszym Klientem jest firma specjalizująca się od ponad 10 lat w badaniach i ocenach oddziaływania
przemysłu na środowisko oraz projektowaniu obiektów przemysłowych. W związku z dalszym jej
rozwojem poszukujemy kandydata, który dołączy do wysoko wykwalifikowanej kadry i obejmie
stanowisko:
Kierownik ds. ochrony środowiska
Nr ref.: AK/1338/JP
Włocławek

Osoba wybrana na to stanowisko będzie odpowiedzialna za:

●

zarządzanie działem, rozdział zadań i rozliczanie pracowników z ich wykonania

●

●

utrzymywanie kontaktów z obecnymi i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami firmy,
w tym prezentowanie oferty i możliwego zakresu współpracy oraz uzgadnianie warunków umowy,
nadzór i udział w opracowywaniu raportów i wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego
w ochronie środowiska dla klientów firmy
dokonywanie prezentacji firmy i jej osiągnięć na seminariach i konferencjach branżowych.

Wymagania:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

wykształcenie wyższe techniczne (chemia / biologia lub inne)
doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
doświadczenie zawodowe związane z ochroną środowiska
znajomość systemów zarządzania jakością związanych z ochroną środowiska
znajomość przepisów w dziedzinie ochrony środowiska
bardzo dobra znajomość języka angielskiego
wysokie umiejętności komunikacyjne - umiejętność słuchania i rozumienia potrzeb klientów
praktyczna umiejętność dokonywania prezentacji
dobra organizacja pracy swojej i innych oraz samodzielność w działaniu.

Oferujemy:
samodzielną, kreatywną i odpowiedzialna pracę, ciekawe wyzwania zawodowe i możliwość udziału
w interesujących projektach, możliwość rozwoju zawodowego.
Prosimy o przesłanie aplikacji z numerem referencyjnym ak/1338/jp na adres:
e-mail: rekrutacja.cv@hudson.com
Podając źródło ogłoszenia prosimy wpisać - stona www.laboratoria.net

http://laboratoria.net/home/10711.html
Informacje dnia: Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w Polsce?
Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż pozostałe
ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
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przeprowadzili eksperyment Dziś ludzi w Polsce zabija delta, nie omikron Jak zmienia się klimat w
Polsce? Prawie 30 proc. Polaków nie korzystało z Internetu w 2018 r. Ludzie mają inne neurony niż
pozostałe ssaki Tysiące lat potrzebne na ustabilizowanie się klimatu Naukowcy sondą Mars Express
przeprowadzili eksperyment
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