
 

 

 

 

 

 
LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. jest częścią globalnego koncernu LeasePlan Corporation N.V., 
światowego lidera w zakresie usług leasingu i zarządzania parkiem samochodowym. Spółki LeasePlan obecne są 
w 32 krajach,  zatrudniają ponad 7400  pracowników i zarządzają flotą 1,8 mln pojazdów. Misją LeasePlan jest 
zapewnienie tego, what’s next  w  mobilności poprzez "any car, anytime, anywhere ( „każdy samochód, o każdej 
porze i w każdym miejscu") – aby każdy Klient  mógł  skupić się na tym, what’s next w jego biznesie.   
 
Dowiedz się więcej na stronie: www.leaseplan.com/corporate 
 
 

Kierownik ds. Projektów 
 
Lokalizacja: Warszawa 
 

Zakres obowiązków:  
 
Projektowe 

• Przygotowywanie propozycji projektów i case'ów biznesowych z właścicielami projektów. 

• Pełnienie roli konsultanta współpracującego z właścicielami czy sponsorami biznesowymi, wspierającego biznes w 
tłumaczeniu wymagań biznesowych na gotowe do realizacji wymagania systemowe. 

• Wspieranie w ustalaniu i zmianie priorytetów projektów i inicjatyw RFC 

• Wspieranie i kontrola nad terminową realizacją projektów/zmian w ramach budżetu, zarządzając ogólnym planem 
realizacji przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i zagrożeń.  

• Prowadzenie między działowych zespołów projektowych, zarządzanie nimi, coaching i motywowanie tych zespołów  
w odpowiedni sposób, aby zapewnić prawidłowe wdrożenie zmiany oraz utrzymanie zakładanych korzyści. 

• Działanie jako aktywny i widoczny champion/lider, który współpracuje z zespołami projektowymi w celu połączenia 
wszystkich wymagań w ogólny planu projektu.  

• Współpraca z odpowiednimi właścicielami biznesowymi/właścicielami projektów, w celu zapewnienia, że zmiana 
zostanie zaakceptowana i włączona na trwałe w procesy biznesowe. 
 
BPM i związane z jakością 

• Ścisła współpraca ze specjalistami ds. jakości w zakresie identyfikacji głównych procesów, które należy usprawnić 
zgodnie ze strategią. 

• Realizacja planów projektowych mających na celu wspieranie strategicznego doskonalenia procesów. Zapewnianie 
przestrzegania standardów jakości i dokonywanie przeglądu wyników projektów usprawnieniowych. 

• Wsparcie w wyznaczaniu kierunków w zakresie metod i narzędzi do budowania, usprawniania, wdrażania i/lub 
automatyzacji kluczowych procesów. 

• Zapewnianie doradztwa w zakresie zarządzania projektami/procesami, coaching i szkolenia dla zespołów 
biznesowych. 

• Tworzenie kultury ciągłego doskonalenia poprzez dostarczanie treści i/lub prowadzenie szkoleń z zakresu Lean Six 
Sigma, Cyklu Ciągłego Doskonalenia, analizy problemów, itp. 

• Działanie jako trener i coach pomagający zespołom/pracownikom być bardziej zorientowanymi na fakty i w pełni 
odpowiedzialnymi za wyniki. 

• Dostosowywanie wewnętrznych procesów firmy do tego, aby sterowanie organizacją w większym stopniu opierało się 
na faktach i było ukierunkowane na wyniki. 

 
Wymagania / oczekiwania:  

• Wiedza praktyczna w zakresie narzędzi Six Sigma, Lean, Kanban i BPM, rozwiązywania problemów / analizy 

przyczyn źródłowych i zarządzania procesami. Najlepiej certyfikowany Lean Six Sigma Green lub Black Belt.  

• Doświadczenie we wdrażaniu i standaryzacji kluczowych wskaźników efektywności (KPI)  

• Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, wywierania na nich wpływu i kierowania ich w stronę osiągania 

wyników. 

• Doświadczenie w pracy z zespołami projektowymi w zakresie definiowania wymagań związanych z doskonaleniem 

procesów. 

• Doświadczenie w pracy z zespołami ICT w zakresie analizy, definiowania, testów i dostarczania rozwiązań 

informatycznych, które mają spełniać potrzeby biznesowe. 

• Doświadczenie w równoległym zarządzaniu wieloma małymi i dużymi projektami. 

• Zdolności analityczne. 

• Umiejętności organizacyjne, doskonałe umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne. 

http://www.leaseplan.com/corporate
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• Umiejętność tworzenia relacji wewnętrznych i zewnętrznych. 

• Znajomość Microsoft Excel i innych narzędzi MsOffice, 

• Dobra znajomość języka angielskiego, mile widziana na poziomie C1. 

Oferujemy: 
 

• Ciekawą, stabilną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole LeasePlan,  w międzynarodowym środowisku, 

• Dobrą atmosferę pracy, 

• Umowę o pracę, 

• Prywatny pakiet medyczny, 

• Ubezpieczenie grupowe, 

• Program kafeteryjny. 

 
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres rekrutacja@leaseplan.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko 
Kierownik ds. Projektów ” w temacie e-maila. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Więcej informacji 
na temat firmy można uzyskać na www.leaseplan.pl lub www.leaseplan.com 
 
„Administratorem Państwa danych osobowych będzie LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 
02-676 Warszawa („LeasePlan”). Dane zbierane są od Państwa w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i nie będą przekazywane 
innym administratorom danych. LeasePlan informuje, że na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, kandydaci do pracy obowiązani są do podania 
swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w tym przepisie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 
poprawiania. 
Jeżeli życzą sobie Państwo, by Państwa dane osobowe były przetwarzane przez LeasePlan dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych, uprzejmie 

prosimy o wyrażenie zgody poprzez umieszczenie poniższej adnotacji: (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji zgodnie z Ustawa z dn. 10/05/2018 (Dz.U. 2018, poz. 1000)). 


