Kto: e-direct
Gdzie: Opole
Stanowisko: Kierownik Projektów Internetowych
Tryb pracy: Pełny etat, Umowa o pracę
Od kiedy: Od zaraz

Opis stanowiska:
Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało kierowanie projektami
internetowymi.
Zakres obowiązków:
- Zarządzanie wieloma projektami internetowymi jednocześnie, w celu dostarczania niezbędnych
produktów zgodnie z harmonogramem i budżetem.
- Kierowanie pracą podległych zespołów,
- Tworzenie i zarządzanie planami i harmonogramami projektów,
- Tworzenie pełnej dokumentacji projektów, w tym harmonogramów i kosztorysów,
- Komunikowanie statusów realizacji projektów na wszystkich poziomach organizacji,
- Utrzymywanie bieżącego kontaktu z Klientami, odpowiedzialność za zadowolenie, oczekiwany
poziom satysfakcji Klienta,
- Pomoc w dopasowaniu procesów przepływu pracy do zmieniających się dynamicznie potrzeb,
- Powołanie zespołów wdrożeniowych, prowadzenie spotkań grup działających przy realizacji
projektu,
- Przewodzenie i motywowanie zespołu wdrożeniowego,

- Realizacja celów projektowych i zaplanowanego budżetu,
- Terminowe zamykanie projektu.
- Śledzenie oraz wprowadzanie najnowszych rozwiązań i technologii.

Wymagania:
- Doświadczenie związane z zarządzaniem projektami interaktywnymi, najlepiej z udziałem ecommerce (w tym budowa stron www i portali, sklepów internetowych, aplikacji, audyty stron
www),
- Doskonała organizacja pracy,
- Silne poczucie odpowiedzialności,
- Umiejętność przeprowadzania projektów terminowo i zgodnie z zaplanowanym budżetem,
- Metodyczne podejście do pracy oraz zwracanie uwagi na szczegóły,
- Doskonała znajomość technologii informatycznych,
- Doskonała umiejętność tworzenia harmonogramu zadań oraz wyznaczania ścieżki celów w
obszarze projektu,
- Entuzjastyczne i zaangażowane podejście do pracy,
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:
- Umowę o pracę,
- Pracę w siedzibie firmy, w młodym i dynamicznym zespole,
- Perspektywy rozwoju zawodowego w nieustannie rozwijającej się firmie,
- Wynagrodzenie składające się z płacy podstawowej oraz prowizji uzależnionej od efektów
pracy,
- Prywatną opiekę medyczną.

Prześlij swoje CV na adres rekrutacje@e-direct.pl w tytule maila wpisując stanowisko, na które
aplikujesz. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

