
KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy jedną z największych i najdłużej działających 
polskich firm, dostarczającą najnowsze technologie
w zakresie produkcji i serwisu urządzeń elektronicznych.

30
LAT 

NA RYNKU

6
ODDZIAŁÓW 
W EUROPIE

12 000
STAŁYCH 

KLIENTÓW

6
MAREK 

WŁASNYCH

150
WYKWALIFIKOWANYCH 

PRACOWNIKÓW



OPIS ZADAŃ:

- Koordynacja i prowadzenie projektu budowlanego

- Doradztwo klientom w optymalizacji środowiska 

pomieszczeń cleanroom (pomieszczenia o kontrolowanych 

parametrach środowiskowych, w szczególności zanieczyszczeń typu: 

kurz, pył oraz czynniki chemiczne)

- Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów handlowych

- Realizacja zakładanych celów i strategii sprzedażowych firmy

- Sporządzanie raportów oraz analiz

- Aktywne pozyskiwanie nowych klientów

- Współudział w tworzeniu strategii rozwoju sprzedaży

- Monitorowanie rynku

- Montaż instalacji, wykonywanie pomiarów

- Koordynacja złożonych projektów z wieloma podwykonawcami

- Prowadzenie dokumentacji technicznej

WYMAGANIA

- Umiejętności organizacyjne i zarządzania projektami                         
- Dokładność, precyzja i systematyczność
- Przestrzeganie szczególnych warunków na stanowisku pracy 
(specjalny ubiór)
- Zarządzanie budżetem projektu i kosztorysowanie
- Umiejętność prezentowania wyników swojej pracy
- Dobra znajomość pakietu MS Office
- Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
- Wykształcenie minimum średnie techniczne lub handlowe
- Samodzielność, inicjatywa, chęć nauki
- Dyspozycyjność i gotowość do odbywania podróży zagranicznych

MILE WIDZIANE: 

- Doświadczenie w branży budowlanej lub wentylacyjnej

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

KIEROWNIK PROJEKTU

KOMPLEKSOWE WSPARCIE PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO



DOFINANSOWANIA
DO POSIŁKÓW

MOŻLIWOŚĆ
PRACY ZDALNEJ

MIĘDZYNARODOWE
ŚRODOWISKO PRACY

BUDŻET
NA WAKACJE

MOŻLIWOŚĆ ROZWOJU
I SZKOLENIA

ATRAKCYJNE
WYNAGRODZENIE

ZDROWE
ŚRODY

PRYWATNA
OPIEKA MEDYCZNA

TELEFON I KOMPUTER
SŁUŻBOWY

WYJAZDY
INTEGRACYJNE

UBEZPIECZENIE
NA ŻYCIE

SAMOCHÓD
SŁUŻBOWY

STÓŁ DO GRY
W BILARD

ELASTYCZNE
GODZINY PRACY

NOWOCZESNE
BIURO



Aplikuj już teraz
CV prosimy wysyłać na adres e-mail: 
praca@renex.pl 

W tytule proszę wpisać stanowisko pracy, 
którego aplikacja dotyczy.

Do aplikacji proszę załączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych prze RENEX
i/lub RENEX sp. z o.o. sk. dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej
i przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych
osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

KOMPLEKSOWE WSPARCIE
PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO

Al. Kazimierza Wielkiego 6E
87-800 Włocławek, POLSKA

T: 54 231 10 25
T: 54 411 25 55
E: office@renex.pl
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