Technický produktový manažer VTL
Popis pracovního místa, činnosti:
1. Řídí a odpovídá za životní cyklus vybrané komodity v rámci RWE CZ v rozsahu:

 definice strategie rozvoje, identifikace a pilotní ověření nových technologií
 definice standardů prekvalifikace potenciálních dodavatelů, včetně zajištění vlastních prekvalifikačních auditů
 definice technických a nákupních specifikací, definice systému hodnocení technického stavu, definice
standardů a metodik pro plánování, přípravu, realizaci, provoz a údržbu, včetně souvisejícího systému řízení
kvality
2. Řídí a odpovídá za standardizaci komodity jak v rámci RWE CZ, tak i vůči RWE AG a RWE East
3. Řídí pracovní skupinu RWE CZ, která zpracovává jednotlivé standardy, metodické pokyny a jiné související
dokumenty
4. Podpora a školení při implementaci nových standardů
5. Spolupráce při výběrových řízení a uzavírání smluv s dodavateli
6. Odpovědnost za schvalování výjimek z definovaných standardů RWE CZ
7. Spolupráce na tvorbě externích dokumentů

Kvalifikační požadavky:
 SŠ/VŠ technického směru
 minimálně 3 roky praxe v oboru rozvoje, plánování, realizace nebo provozu plynárenských zařízení VTL
(vysokotlaký plynovod)

 základní orientace v problematice použitých materiálů a technologií a pracovních postupů
 aktivní znalost souvisejících technických pravidel a zákonných norem
 základní znalost projektového managementu a řízení nákladů
 schopnost vést menší pracovní týmy do 10 lidí
 znalost problematiky produktového managementu
 velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, systematičnost, samostatnost
 dobrá znalost MS Office, uživatelská znalost SAP výhodou
 AJ nebo NJ komunikativně
Nabízíme:
 odbornou a odpovědnou práci v dynamické společnosti

 práci v příjemném pracovním prostředí
 zaměstnanecké benefity
 vzdělávání v dané oblasti - profesní, IT, jazykové
Pozice vhodná pro zaměstnance:
 ostatních poskytovatelů/distributorů plynu
 realizačních, zhotovitelských nebo provozních firem v oboru plynárenství
Společnost:
RWE GasNet, s.r.o.
Útvar:
Technický úsek

Nadřízená pozice:
Technický ředitel

Místo výkonu práce:
Praha, Brno, Ústí nad Labem, Plzeň

Datum nástupu:
dle dohody

Své životopisy s motivačním dopisem zasílejte nejpozději do:
15. 5. 2011

Kontakt:
RWE GasNet, s.r.o.
Naděžda Davidová
nadezda.davidova@rwe.cz
Klíšská 940 / 96
401 17 Ústí nad Labem
Česká republika

