Trainee Departament Constructii
CANDIDATUL IDEAL
- Student sau proaspat absolvent (Facultatea de Instalatii, Facultatea de
Energetica, Facultatea de Constructii)
- Cunostinte de limba engleza (mediu-avansat);germana (avantaj)
- Doritor de a invata
- Doritor de a calatori in tara si in afara tarii
- Onest, Ordonat, Muncitor, Punctual, Orientat catre solutii
- Cunostinte de operare PC : MS Office, ACAD
- Permis de conducere categoria B (avantaj)
- Flexibilitate si disponibilitate de a calatorii in toata tara (fara relocare;
maxim vizite de 1-2 zile / saptamana)
RESPONSABILITĂŢI
- Invatarea si implementarea standardului ISO 50001 (Sisteme de
management al energiei) la nivelul intregii companii (alaturi de
consultanti straini si romani)
- Coordonarea auditarilor energetice ale cladirilor existente (alaturi de
consultanti)
- Urmarirea comportarii cladirilor din puncte de vedere al consumurilor
de energie si elaborarea de strategii de eficientizare a consumurilor de
energie
- Conducere proiecte ce au legatura cu sustenabilitatea cladirilor


Optional / Directii de dezvoltare
-

Preluarea functiei de manager energetic

-

Coordoneaza certificarea cladirilor (Breeam; Leed)

-

Manager de proiect pentru construirea magazinelor Penny Market

-

Participa la receptiile la terminarea lucrarilor si cele finale

-

Coordoneaza lucrari de intretinere (pentru instalatii)

-

Coordoneaza intretinerea echipamentelor de frig

-

Coordoneaza achizitia si instalarea echipamentelor de frig

BENEFICII
-

Pachet salarial atractiv
Posibilitati multiple de invatare si dezvoltare in cadul companiei
Asigurare medicala privata
Transport asigurat
laptop, telefon mobil
Masina de firma (in functie de pozitia ocupata dupa finalizarea
perioadei trainee)

In cazul in care sunteti interesati de postul mai sus mentionat va rog sa trimiteti CVul dvs la urmatoarele adrese de e-mail: a.iliescu@penny.ro si g.elisei@penny.ro
mentionand in subiect CV Trainee Constructii.

Prezentare REWE Group:
Grupul REWE este unul din liderii europeni in comertul alimentar si in turism.
De la infiintarea sa in 1927, Grupul REWE a ajuns de la un comerciant local la un
concern multinational. Pentru a creste pana la acest nivel, a fost nevoie de o
gandire orientata catre viitor si o reconstructie continua. Intr-o continua inovatie,
concernul se adapteaza mereu cerintelor pietelor internationale si este mereu cu un
pas in fata, imbinand astfel traditia si experienta de 80 de ani cu gandirea orienata
spre viitor.
La ora actuală grupul REWE este reprezentat în peste 14 ţări europene, cu o
cifră de afaceri de peste 50 de miliarde de EUR şi un număr total de angajaţi de
peste 335.000. În afară de comerţul en detail din domeniul alimentar, REWE mai
este activ la nivel european şi în domeniul turismului cât şi cel al comerţului cu
articole de tipul Do-it-Yourself.
Grupul REWE este prezent in Romania prin lanturile de magazine XXL Mega
Discount si Penny Market.
Primul magazin Penny Market in Romania a fost deschis sub numele XXL
Mega Discount in 2001. In prezent locuitorii din Bucuresti, Sibiu, Targoviste, Buzau,
Braila, Brasov, Galati si Ploiesti se bucura de avantajele XXL Mega Discount.
Penny Market, conceptul de succes al grupului REWE, a fost infiintat in 2005
si in Romania.
In prezent, Rewe Romania are un numar de 176 magazine deschise in
intreaga tara, acestea fiind deservite de doua mari centre logistice situate la Turda
si la Stefanesti.

In cazul in care sunteti interesati de postul mai sus mentionat va rog sa trimiteti CVul dvs la urmatoarele adrese de e-mail:

a.iliescu@penny.ro si g.elisei@penny.ro

mentionand in subiect CV Trainee Constructii.

