У нашу штаб-квартиру у Лейпцигу ми шукаємо на найближчий час

Спеціаліста з торгівлі проєктами
на повну ставку
Група GRK була заснована у 1991 році та з того часу постійно й невпинно зростає. За більш як 30
років компанія перетворилася на одного з найбільших житлових забудовників у сфері
відновлення. Група GRK також спеціалізується у галузях вторинної нерухомості, розробки
проєктів та попечительської нерухомості. Під її дахом по всій території країни працюють дочірні
підприємства, які діють у галузях управління активами і майном, управління інфраструктурою та
будівельних послуг.
Ви шукаєте цікаві та вимогливі проєкти у галузі нерухомості? Тоді давайте знайомитися! Для
нашої штаб-квартири у Лейпцигу ми шукаємо спеціаліста з торгівлі проєктами.
Ваші обов’язки:
•

комерційне ведення наших проєктів

•

складання звітів про результати та звітів про проєкти, порівняння планових і фактичних
результатів, а також постійний контроль ризиків

•

аналіз та оцінка складних тендерів на виконання основних будівельних робіт, створення
інженерних систем та опоряджувальних робіт

•

переговори стосовно проєкту з постачальниками і субпідрядниками, а також робота з
рекламаціями за узгодженням з керівництвом проєкту

•

комплексне управління процесом оперативних закупівель для наших проєктів

•

калькуляція та контроль витрат будівельних проєктів

•

звітування перед відповідальним за проєкт і технічним керівником

•

тісна співпраця з нашим керівництвом проєкту та виконання функції інтерфейсу з
нашими проєктними командами та субпідрядниками

•

оптимізація підвищення вартості і зниження витрат

Мінімальні вимоги до вас:
•

успішно закінчене економічне навчання за напрямом нерухомість як галузь економіки,
управління будівництвом або за напрямом підготовки інженерів-економістів у сфері
будівництва

•

досвід роботи у галузі, в ідеалі у сфері будівництва або діяльності забудовників

•

досвід роботи з проєктними компаніями

•

дуже високий рівень знання усної та письмової німецької мови (рівень B2)

•

дуже високий рівень знання SAP та програм MS Office

•

готовність далі навчатися та підвищувати кваліфікацію

•

вміння вести переговори, а також чітко виражені навички комунікації та роботи у
команді

•

ділове мислення, структурована і самостійна діяльність

Наша пропозиція:
•

різноманітна, цікава та відповідальна робота у динамічному підприємстві, що швидко
зростає

•

корпоративна культура, що прагне формувати майбутнє у команді та в якій наші
працівники відіграють вирішальну роль порівняно з нашими конкурентами

•

довгострокове робоче місце з відмінними перспективами та винагородою відповідно
до результатів праці

•

сімейна атмосфера і гнучкий робочий час

•

плоска ієрархія з коротким часом на прийняття рішень

Ми готові також допомогти вам з пошуком житла, а також дитячого закладу (дитячого садочка,
школи тощо).
Вас зацікавила наша пропозиція і хотіли б ви на цій важливій посаді разом з нами виначати
майбутній розвиток групи GRK?
Тоді надсилайте свої документи кандидата на посаду німецькою мовою електронною поштою
із зазначенням очікуваної вами заробітної плати та найближчої можливої дати початку роботи.
У разі виникнення запитань звертайтеся до Мануели Лоос. Зв’язатися з нею можна за номером
телефону 0341-99 99 35 41 або електронною поштою looss@grk-immobilien.de.

