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PROJECT MANAGER 
Departament: Project Management 
Locatie: Bucuresti 
 
 

ECHIPA HELINICK  
Numele HELINICK se bazeaza atat pe realizarile profesionale ale angajatilor, cat si pe 
conduita acestora. Incurajam comunicarea, concurenta loiala si inovatia. Sustinem moral si 
financiar pregatirea angajatilor pentru a deveni cei mai buni in domeniu. 
Bazandu-ne pe o experienta acumulata de peste 31 de ani am reusit sa controlam procesele 
legate de implementarea solutiilor si sa realizam o infrastructura organizationala bine 
structurata, bazata pe responsabilitati si competente, adaptata conditiilor specifice pietei 
din Romania. 
 

Ce vei face la noi: 

 Coordonarea si realizarea managementul de proiect pentru curentii slabi; 
 Gestionarea activitatilor din cadrul proiectului supervizand direct echipele de instalare si 
alti colaboratori implicati, in vederea executarii la timp a proiectelor; 
 Intocmirea planului de management al proiectului; 
 Identificarea subcontractorilor eficienti in relatia cu organizatia, la nivelul zonei de 
activitate pe care o gestionezi si negocierea contractelor cu acestia; 
 Te vei asigura ca procesul de executie al proiectului este in concordanta cu cerintele 
beneficiarului; 
 Coordonarea activitatilor proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite si 
raporteaza rezulatele managementului executiv 

Ce ne dorim de la noul coleg: 

 Minim 3 ani experienta in management de proiect pe sisteme de securitate si siguranta 
electronica; 
 Experienta in gestionarea contractelor cu tertii; 
 Bune cunostinte pachet MS Office (Excel, in mod deosebit); 
 Dinamism, flexibilitate, capacitate decizionala, orientare catre rezultate; 
 Abilitati de analiza, planificare si comunicare; 
 Capacitate de organizare, evaluare si prioritizare a task-urilor/cererilor simultane; 
 Limba engleza nivel mediu; 
 Permis de conducere categoria B; 
 Cunostinte in utilizare platforma Navision reprezinta un avantaj; 

Ce iti oferim: 

 Salariu motivant fix + bonusuri in functie de performanta; 
 Autoturism de serviciu, laptop, telefon mobil, tichete de masa; 
 Asigurare medicala la clinica privata; 
 Excelente oportunitati de dezvoltare in cadrul unei echipe de profesionisti. 


