Dołącz do naszego zespołu!
Jesteśmy międzynarodowym koncernem działającym na pięciu kontynentach m. in. w sektorze
usług unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów.
Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, lubisz wyzwania i oczekujesz zdobywania nowych
umiejętności, zgłoś swoją aplikację na stanowisko:

KIEROWNIK ds. ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW
Miejsce pracy: Polska Południowa
Opis Stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m. in. za:






nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi odbiorcami / kontrahentami z sektora usług
zagospodarowania i przetwarzania odpadów pochodzenia komunalnego oraz przemysłowego,
optymalizacja kosztów zagospodarowania odpadów wytwarzanych w Instalacjach
Komunalnych regionu wschodniego (Nowy Targ i Tarnobrzeg),
organizacja i zarządzanie logistyką w transporcie wytwarzanych odpadów,
planowanie harmonogramów wywozu wytwarzanych odpadów
przygotowanie i analiza raportów z zakresu material management.

Wymagania:










preferowane wykształcenie wyższe (mile widziane doświadczenie kierunkowe)
doświadczenie w pracy związanej z wykonywaniem zadań handlowych oraz w
branży gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem obrotu:
- odpadami pochodzenia komunalnego
- odpadami przemysłowymi niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne
znajomość przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami
znajomość j. angielskiego
znajomość programów komputerowych z pakietu MS Office (biegła znajomość aplikacji Excel)
umiejętność rozwiązywania problemów, odporność na stres, bardzo dobra organizacja czasu
pracy
wysoka kultura osobista, duże zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole
przedsiębiorczość oraz zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań

Oferujemy:







stabilne warunki zatrudnienia: umowa o pracę, niezbędne narzędzia pracy
atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od wyniku
ciekawą i atrakcyjną pracę w międzynarodowej firmie
możliwość rozwoju zawodowego i kształtowania własnej kariery
pracę w młodym, dynamicznym zespole

Aplikacje (CV i list motywacyjny) wraz z podaniem nazwy stanowiska w tytule
prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@fcc-group.pl
Prosimy o załączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w przesłanym CV na potrzeby rekrutacji
przeprowadzonej na stanowisko „Kierownik ds. zagospodarowania odpadów” w FCC Polska Sp. z o.o.
(zgoda w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby
przyszłych rekrutacji.
Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby
przyszłych rekrutacji, proszone są o pominięcie ostatniego zdania w oświadczeniu.

