
 

Gravet Consulting: Jesteśmy firmą doradztwa personalnego skutecznie działającą od ponad 20 lat. Realizujemy 

projekty doradcze oraz rekrutacyjne na stanowiska managerskie i eksperckie dla firm w Polsce i zagranicą, opierając 

się na najwyższych standardach działania. 

 

Dla dynamicznie rozwijającej się polskiej firmy tworzącej rozwiązania informatyczne dla jednostek z sektora 

medycznego na całym świecie, poszukujemy Kandydata/Kandydatki na stanowisko: 

  

 

KIEROWNIK PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH 

Miejsce pracy: Łódź 
 

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała możliwość udziału przy wdrażaniu projektów 

informatycznych z zakresu diagnostyki obrazowej, między innymi uwzględniających wykorzystanie 

sztucznej inteligencji. 

 

Główny zakres odpowiedzialności:  

 

• Kompleksowe zarządzanie strategicznymi projektami IT realizowanymi dla klientów firmy (zarządzanie 

ryzykiem, zmianą, budżetem, jakością, nadzór na dokumentacją projektową etc.) 

• Planowanie i kontrola stopnia realizacji prowadzonych projektów 

• Zarządzanie zespołem projektowym oraz dbałość o skuteczną komunikację między członkami zespołu, w tym 

prowadzenie i moderowanie spotkań projektowych 

• Raportowanie statusu prac zespołu projektowego, planowanie i realizacja działań korygujących 

• Analiza i raportowanie kosztów projektu 

• Ewaluacja wdrożeń projektów  

• Zarządzanie i wsparcie procesu budowy długofalowych relacji z klientem 

• Proponowanie i wdrażanie nowych możliwości rozwoju produktów u klientów.  

 

Oczekiwania:  

 

• Wykształcenie: Wyższe techniczne, mile widziane kierunki: Informatyka, Elektronika, Automatyka lub 

średnie o profilu Technik Elektroradiolog 

• Doświadczenie: co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku kierownika projektów technicznych 

(project managment) związane z wdrażaniem oprogramowania IT, lub doświadczenie na stanowisku Technika 

Radiologii  

• Doświadczenie w planowaniu i organizacji zadań dla zespołów projektowych 

• Wiedza i umiejętności:  

• Znajomość systemów informatycznych TCP i IP 

• Podstawowa wiedza z zakresu:  

▪ LINUX, Windows, sprzęt, serwery, macierze, switche 

▪ standardy medyczne HL7, FHIR, profile integracyjne 

▪ standard DICOM, 

▪ systemy PACS, RIS, HIS 

▪ bezpieczeństwo IT  

• Praktyczna znajomość metodyki prowadzenia projektów (np. Scrum, Agile, Prince2, PMI,) oraz narzędzia 

wspierającego zarządzanie projektami – Jira 

• Bardzo dobra znajomość programów z pakietu MS Office 

• Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, umożliwiająca swobodną komunikację 

• Umiejętność prowadzenia prezentacji u klientów 

• Prawo jazdy kategorii B. 

 

 



 

Pracodawca oferuje:  

 

• Stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie w kraju i zagranicą 

• Możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia swoich kwalifikacji w obszarze nowoczesnych technologii  

• Niezbędne narzędzia pracy: laptop, telefon i samochód służbowy, również do prywatnego wykorzystania 

• Pakiet benefitów (karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, opieka medyczna, nauka angielskiego).  

 

 

Kandydatów zainteresowanych powyższą ofertą i spełniających przedstawione oczekiwania zapraszamy do przesyłania 

zgłoszeń zawierających CV na adres e-mail: 

ewa.gorniak@gravet.consulting 

 

W tytule wiadomości prosimy wpisać: PM/IT/20 

 

Dziękując za zainteresowanie naszą ofertą informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z 

wybranymi Kandydatami 

 

 
Prosimy o przeczytanie naszej Polityki Prywatności znajdującej się na stronie www.gravet.com.pl/praca oraz zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej 

klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wprowadzenie ich do bazy danych firmy Gravet Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. 

Sienkiewicza 13, w celu przedstawienia mi ofert zatrudnienia, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Jednocześnie 

potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności firmy Gravet Consulting Sp. z o.o., zostałem/zostałam poinformowany/na o celu i sposobie przetwarzania moich 

danych osobowych, okresie ich przechowywania oraz przysługujących mi prawach.” 


