
 

 
 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” SP. Z O. O. 
POSZUKUJE 

SPECJALISTY DO DEPARTAMENTU INWESTYCJI 
Miejsce pracy: Wałbrzych  

Wymagania: 

• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki techniczne, budownictwo, 
• znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, 
• umiejętność czytania rysunków technicznych; 
• wiedza na temat organizacji procesu inwestycyjnego,  
• wiedza na temat zagadnień związanych z nieruchomościami, 
• znajomość przepisów prawa związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji, 
• umiejętności negocjacyjne, 
• prawo jazdy kat. B; 
• znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym,  
• samodzielność, zdolności koordynacyjne i zarządcze w zakresie procesów 

inwestycyjnych, 
• komunikatywność i otwartość w relacjach z innymi. 

Dodatkowym atutem będą: 

• co najmniej dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku,  
• umiejętność obsługi programu AutoCad,  
• znajomość języka niemieckiego. 

Zakres czynności: 

• prowadzenie i koordynacja działań związanych z inwestycjami realizowanymi przez 
spółkę, 

• weryfikacja i opracowywanie niezbędnej dokumentacji, 
• współpraca z inwestorami, kontrahentami i podwykonawcami, 
• prowadzenie rejestrów i ewidencji wewnątrzkorporacyjnych,  
• inicjowanie, prowadzenie oraz koordynacja działań zmierzających do nabycia przez 

spółkę nieruchomości,  
• prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami, w tym: podziałów geodezyjnych, 

planów zagospodarowania przestrzennego, wyłączenia gruntów z użytkowania, 
rolniczego/leśnego, stanowisk archeologicznych/przyrodniczych na terenie, 
nieruchomości, opłat adiacenckich, rent planistycznych, itp.  

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
• atrakcyjne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy, 
• możliwość rozwoju, 
• udział w ciekawych projektach, 
• niezbędne narzędzia pracy, 
• opiekę medyczną. 



 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV do dnia 12 kwietnia 2019 r. na 
adres e-mail: k.wanczura@invest-park.com.pl z dopiskiem „Rekrutacja”. 

Prosimy o dopisanie następujących klauzul: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„INVEST-PARK” sp. z o. o. moich danych osobowych zawartych w CV oraz w innych 
przekazanych przeze mnie materiałach rekrutacyjnych na potrzeby tej oraz przyszłych 
rekrutacji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną 
„INVEST-PARK” sp. z o. o. podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych 
osobowych, innych niż te, które pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa dla 
potrzeb rekrutacji. 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
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