
OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE NA STANOWISKO 

kierowniczki/kierownika projektu  
do spraw inwestycji TR Warszawa na pl. Defilad
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:
• weryfikacja projektu budowlanego i technicznego wielobranżowego pod kątem zgodności ze standardami 

teatru i prawa budowlanego;
• bieżąca współpraca z pracownią projektową głównego projektanta i pracowniami odpowiadającymi za 

pozostałe branże tj. konstrukcje, elektryka, technologia teatralna;
• współpraca z działami technicznymi w teatrze w celu bieżącej weryfikacji projektu w czasie prowadzenia 

inwestycji;
• nadzór nad procesem projektowania/aktualizacji dokumentacji i rysunków warsztatowych;
• opracowanie zakresu prac projektowych, aktualizacji dokumentacji i rysunków warsztatowych;
• przygotowywanie oraz weryfikacja zapytań ofertowych;
• prowadzenie korespondencji i nadzór nad uzyskiwaniem wybranych decyzji administracyjnych;
• prowadzenie i kompletowanie dokumentacji realizowanej inwestycji. 
• kontakt z sektorem administracyjno-urzędowym oraz gestorami mediów w zakresie uzyskiwania 

niezbędnych zgód, pozwoleń, decyzji, etc.
• odpowiadanie za budżet oraz harmonogramowanie inwestycji.

OCZEKIWANIA:
• wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budowlane, architektoniczne);
• kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku samodzielnego Project Managera w zakresie 

przygotowania inwestycji;
• doświadczenie w przygotowywaniu inwestycji oraz weryfikacji dokumentacji projektowej;
• praktyki w kontaktach z sektorem urzędowo-administracyjnym;
• praktyczna znajomość rynku warszawskiego w obszarze deweloperskim; 
• znajomość przepisów prawa budowlanego;
• znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w mowie i w piśmie;
• komunikatywność i umiejętność dobrej organizacji pracy, zdolności negocjacyjne;
• praktyka w zakresie prowadzenia inwestycji od strony harmonogramowo-budżetowej;
• wysokie zdolności organizacyjne, menadżerskie, interpersonalne;
• umiejętność pracy pod presją czasu, właściwej priorytetyzacji zadań, asertywności, terminowości;
• znajomość pakietu MS Office;
• znajomość programu Autocad;
• mile widziane prawo jazdy kat. B; 
• gotowość do wyjazdów służbowych.

OFERUJEMY:
• umowę o pracę w pełnym wymiarze etatu;     
• wynagrodzenie zależne od doświadczenia na podobnym stanowisku;
• pracę przy realizacji procesu budowy teatru;
• długofalową współpracę;
• praca w samym centrum Warszawy;
• dofinansowanie urlopu z ZFŚS;
• zniżki pracownicze na spektakle TR Warszawa;
• przyjazna atmosfera pracy.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń (CV wraz z listem motywacyjnym) do dnia 18 lutego 2022 
roku na adres: rekrutacja@trwarszawa.pl. W tytule prosimy o podanie nazwy kierowniczka/
kierownik projektu ds. inwestycji TR Warszawa. Skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu 
przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji.
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PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI TR WARSZAWA 
Informuję, że Administratorem danych osobowych jest TR Warszawa z siedzibą w Warszawie,  
ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa, NIP 5250009594, zwany dalej Administratorem.  
Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

• prowadzenia obecnej rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie 
przepisu prawa. 

• przyszłych procedur rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie 
zgody. 

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Dane 
osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie TR Warszawa., tj. dostawcy usług 
i rozwiązań teleinformatycznych, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne, dostawcom serwisów 
rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcą. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 
celem dokończenia obecnego lub/ i przyszłego procesu rekrutacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od daty rozpoczęcia 
danego procesu rekrutacji/ukazania się ogłoszenia. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż 1 rok. W 
zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą 
być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do 
momentu przedawnienia tych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem 
dokończenia procedury rekrutacji lub przyszłych rekrutacji. W każdym momencie możesz wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować 
się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez email: iod@trwarszawa.pl. Dane osobowe nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PRZY ZGŁOSZENIACH REKRUTACYJNYCH PROSIMY O ZAŁĄCZENIE NASTĘPUJĄCEJ KLAUZULI: 

Oświadczam, że jestem świadomy/ świadoma, że przetwarzanie przez TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, 
ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa, NIP 5250009594, moich danych osobowych, tj. osoby ubiegającej 
się o zatrudnienie, wskazanych w art. 22 [1] ] § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. 
zm.),umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia 
udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 
Warszawa, NIP 5250009594, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji 
przyszłych procesów rekrutacji. TR Warszawa, ul. Marszałkowska 8, Warszawa, www.trwarszawa.pl.


