
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy niekwestionowanym, europejskim liderem wyposażenia powierzchni 
handlowych i magazynowych. Od ponad 30 lat z sukcesem realizujemy strategię 
zrównoważonego rozwoju. Obecnie dostarczamy nasze rozwiązania do ponad  
60 krajów na całym świecie. W skład Grupy MAGO wchodzą zakłady produkcyjne 
w Ruścu, Rawie Mazowieckiej i Kaliningradzie oraz 5 oddziałów zagranicznych. 

 

Wybierz lidera w branży i postaw na rozwój osobisty! 
Poszukujemy ambitnych osób, które będą miały szansę rozwijać się z nami. 

 

Obecnie rekrutujemy na stanowisko: 

PROJECT MANAGER 
Miejsce pracy: Nadarzyn k/Warszawy 

(20 min. od centrum Warszawy) 

 

KOGO SZUKAMY? 
• Pasjonata, który umie zdefiniować cel, wie jak go osiągnąć i jak smakuje sukces 

 
 

DO TWOICH ZADAŃ BĘDZIE NALEŻAŁO: 
 Prowadzenie projektów w zakresie powstawania oraz wdrażania urządzeń i 

systemów 

 Analiza wymagań biznesowych 

 Planowanie i harmonogramowanie projektów 

 Raportowanie stanów projektów  

 Koordynacja prac zespołów wewnętrznych i zewnętrznych 

 Kontakt z klientami 

 Dobór i współpraca z poddostawcami, podwykonawcami 

 Współpraca z działami wewnętrznymi w firmie 

 Rozliczanie projektów, w tym kontrola rozliczeń z klientami i podwykonawcami 

 Tworzenie i adaptacje procedur w zakresie powadzenia projektów 

 Wdrażanie narzędzi do prowadzenia i monitoringu projektów 



 Tworzenie dokumentacji procesowej, dobrych praktyk dla wykorzystania przez inne 

jednostki organizacyjne 

 

DOŁĄCZ DO NAS, JEŚLI: 
 Posiadasz min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku 

 Znasz jęz. angielski przynajmniej na poziomie B1/B2 

 Masz wyższe wykształcenie  

 Posiadasz doświadczenie w zakresie wdrożeń w obszarze IT i/lub technologicznych 

 Jesteś komunikatywny/a i samodzielny/a 

 Stawiasz na rozwój, kształcenie i rozwijanie swoich umiejętności 

 Umiesz pracować w zespole 

 Cechuje Cię determinacja, ukierunkowanie na osiągnięcie celu 

 Posiadasz prawo jazdy kat. B 

 

PROPONUJEMY: 
 Ciekawą, pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie 
 Zdobycie doświadczenia w firmie o międzynarodowym zasięgu 
 Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę) 
 Niezbędne narzędzia pracy 
 Możliwość współtworzenia nowoczesnego, polskiego przedsiębiorstwa 
 Możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności 
 Pakiet szkoleń adaptacyjnych i wsparcie w pierwszych miesiącach pracy 
• Program opieki medycznej oraz możliwość dodatkowego ubezpieczenia na życie 

 
 

 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKONTAKTUJEMY SIĘ TYLKO Z WYBRANYMI 

KANDYDATAMI. 
 
 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji z podaniem stanowiska w 
terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. 

 
 

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „ Oświadczam, że przekazuję 
moje dane dobrowolnie mając świadomość, że w każdej chwili przysługuje mi 
prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 

29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn.zm. 
 


