Célunk, hogy minél több senior szakembert és vezetőt nevelhessünk ki belülről, ezért iparágunkban mi fektetjük a
legtöbbet munkatársaink fejlesztésébe, legyen szó nyelvi, szakmai, személyes vagy vezetői készségeikről. Nagyon
fontosnak tartjuk tovább a jó munkahelyi légkört és színvonalas munkakörnyezetet, továbbá a csapatmunkát és
kollégáink testi-lelki egészségét. A kemény munka mellett pedig számos céges rendezvény keretében lehetőségük van
egy kis lazításra is (ITSH kocsma, évzáró party, workshopok, ágazati csapatépítők).

Facility Management Coordinator (Budapest)
Mi lenne a Te feladatod?















Új bérlemények kiépítésének lebonyolítása
Bérleményi átépítések lebonyolítása
Kisebb átalakítások space plan tervezése
ArchiCad programban
Új és potenciális bérlemények space plan
tervezése ArchiCad programban
Kiépítések, bérleményi átalakítások építész,
gépész, elektromos terveztetése külső
tervezőkkel
Fit-out tervek vizsgálata, elbírálása
Kivitelezők irányítása, összehangolása,
teljesítések átvétele, igazolása
Helyszíne bejárások, egyeztetések levezetése
Elkészült bérlemények, beruházások műszaki
átvétele
Műszaki tenderek szakmai elvárásainak
elkészítése
Műszaki szerződések készítésében
közreműködés, jogi és beszerzési osztály
támogatása
Bérleményekben nagyobb műszaki
problémáknál a helyi Facility Management
csoport szakmai támogatása



Az új kolléga a feladatokat országos
hatáskörben látná el, a szerver és IT
helyiségek illetve a LAN hálózattal kapcsolatos
teendők nem tartoznak a feladatai közé.

Ha az alábbiakban magadra ismersz:






Építészmérnöki végzettség
5 év szakirányú tapasztalt
ArchiCad magabiztos használata, kifejezetten
a spaceplanek szakszerű megtervezése miatt
Angol középfokú, a munka ellátásához
szükséges nyelvtudás
Jó szervezőkészség, rendszerezettség,
csapatmunkára való képesség

Ráadásul ezek közül is megvan benned valami:



Tárgyalóképes angol nyelvtudás
Multinacionális szolgáltató vállalatnál hasonló
munkakörben eltöltött évek

… akkor biztosan leveszel minket a lábunkról.
És mit várhatsz cserébe?

Olyan munkatársat várunk, aki számára fontos, hogy itt
nemzetközi szintű elvárásoknak kell megfelelnie.
Cserébe hosszú távú fejlődési lehetőséget biztosítunk
számodra az informatika és nyelvtudás területén,
cégen belüli előrelépési lehetőségekkel, közvetlen
hangulatú, barátságos légkörben.
Továbbá:









Iparágban legsokrétűbb juttatási csomag
Egyénre szabott, intenzív betanítás
Több száz szakmai és soft skill, valamint
kiscsoportos nyelvi tréninghez való hozzáférési
lehetőség
Összetartó, egymást támogató csapat
Rugalmas munkavégzés (munkaidő, közösségi
média használat, céges események),
Ergonomikus, modern munkakörülmény az
Infoparkban, a Telekom-IT Ágazat színeiben
És még egy csomó minden! Klikk ide a
részletekért!

Jelentkezés módja
Kérünk, hogy német nyelvű, részletes szakmai
önéletrajzodat fizetési igényed megjelölésével
honlapunkon keresztül küldd el nekünk! http://www.itservices.hu Állásajánlatok menüpont
Keresés állásazonosító alapján: 72917

