
 

HR Global Group (certyfikat nr 12576). Jesteśmy jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm z branży HR w 
Polsce. Posiadamy w 100% polski kapitał, ale działamy – zgodnie z nazwą firmy – globalnie. Prowadzimy 
komplementarne projekty z zakresu zasobów ludzkich na międzynarodowych rynkach pracy, zapewniając 
profesjonalne wsparcie biznesowe dostosowane do wymagań lokalnych. 

 

Obecnie dla naszego Klienta, firmy informatycznej świadczącej usługi serwisu i utrzymania 

infrastruktury oraz aplikacji, poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

IT DELIVERY PROJECT MANAGER 
Miejsce pracy: Warszawa (Warsaw Spire) 

 
 

Zakres obowiązków: 

 Zarządzanie całością procesów związanych z obsługą powierzonych kontraktów outsourcingu IT 

 Bezpośrednia odpowiedzialność za procesy zarządzania: poziomem świadczonych usług, budżetem, 

ryzykiem dla przydzielonych kontraktów 

 Dbanie o zadowolenie klienta w zakresie zarządzanego kontraktu 

 Wsparcie zespołu handlowego w zakresie rozwoju biznesu u wskazanych klientów 

 Zarządzanie zasobami wewnętrznymi oraz podwykonawcami 

 

Wymagania: 

 Praktyczna znajomość biblioteki dobrych praktyk ITIL (certyfikat Foundation mile widziany) 

 Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego  w zarządzaniu kontraktami lub projektami IT  

 Bardzo dobra znajomość rynku IT 

 Doświadczenie w zarządzaniu zespołem (w ramach prowadzonych kontraktów/projektów) 

 Umiejętność podejmowania decyzji 

 Zaangażowanie, sumienność, chęć pracy w zespole 

 Otwartość na nowe wyzwania i projekty 

 Stawianie sobie ambitnych celów i rozwijanie własnych kompetencji 

 

Oferujemy: 

 Stabilne i bezpośrednie zatrudnienie w firmie odpowiedzialnej społecznie, działającej w oparciu o 

najwyższe standardy  

 Opiekę medyczną i kartę multisport 

 Nowe wyzwania wspierające rozwój zawodowy i podnoszące kwalifikacje 

 Dostęp do najnowszych technologii z obszaru IT 

 Współpracę z doświadczonymi specjalistami 

 Indywidualny program rozwoju pracownika wraz z planem szkoleń 

 Dostęp do szkoleń i konferencji w The Heart Warsaw 

 Komfortowe warunki i przyjazną atmosferę pracy 

 

APLIKUJ 
 

Prosimy również o dopisanie w swojej aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych 

Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.” 
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