Poszukujemy kandydata/-tki na stanowisko:
TDJ - Jesteśmy rodzinną firmą
inwestycyjną prowadzącą działalność w
wielu sektorach gospodarki. W oparciu o
wspólne wartości i nasze pasje tworzymy
społeczność, która buduje
długoterminową wartość w obszarach
Equity, Venture, Estate, Finance i
Foundation

TDJ Equity
Inwestujemy w dojrzałe spółki,
posiadające perspektywy wzrostu
i zdolność do generowania stabilnych
przepływów pieniężnych, w których dzięki
naszym kompetencjom
i doświadczeniu możemy wygenerować
wartość dodaną. Nasze spółki portfelowe
to: Famur, PGO, Zamet, FPM i NiUW.

Inżynier/ Administrator projektów mieszkaniowych
Miejsce pracy: Katowice

Zakres odpowiedzialności:
•

•
•
•
•

Wymagania:
▪

TDJ Venture
Inwestujemy w innowacyjne,
technologiczne startupy
o globalnym potencjale rozwoju.
TDJ Estate
Obszar odpowiedzialny za inwestycje
w nieruchomości. Specjalizuje się
w realizacji projektów w sektorach
nieruchomości mieszkaniowych,
biurowych, a także gruntowych.
TDJ Finance
Inwestujemy w instrumenty o
maksymalnej płynności i wysokim
poziomie bezpieczeństwa.
TDJ Foundation
Inwestujemy w edukację i rozwój,
umożliwiając dostęp do najlepszych
praktyk. Wierzymy, że jest to najwyższa
wartość, jaką możemy dać społeczeństwu.

TDJ Spółka Akcyjna
Aleja Roździeńskiego 1A
40-202 Katowice
www.tdj.pl

Koordynacja oraz zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentów
związanych z projektami,
Wsparcie managerów w procesie przygotowania produkcji,
Przygotowanie dokumentów do urzędów oraz gestorów mediów,
Wsparcie w sporządzaniu kosztorysów inwestycji,
Wsparcie w weryfikowaniu dokumentacji projektowej.

▪
▪

▪

▪

Wykształcenie wyższe techniczne lub w trakcie studiów
(preferowane budownictwo, architektura),
Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze (mile widziane),
Bardzo dobra znajomość programu AutoCad i pakietu MS Office,
(mile widziana znajomość MS Project),
Znajomość języka angielskiego, pozwalającej na swobodną
komunikację (min. poziom B2),
Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy.

Oferujemy:
•

•
•
•

•
•

Pracę w jednej z największych prywatnych firm w Polsce, o mocnej
pozycji rynkowej i wysokiej kulturze zarządzania,
Możliwość zdobycia praktyki zawodowej oraz doświadczenia
w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym,
Szkolenia z zakresu m. in.: budownictwa, prawa budowlanego,
Kodeksu Cywilnego,
Stabilne warunki zatrudnienia oraz atrakcyjne wynagrodzenie.
Szansę na rozwój w strukturach organizacji.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać poprzez naszą stronę www.tdj.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adres:
aleksandra.lihs@tdj.pl

