ZPB Kaczmarek to firma działająca na rynku prefabrykacji od 1983 r. Od rozpoczęcia produkcji
do dnia dzisiejszego, firma ZPB Kaczmarek przeszła kilka etapów rozwoju technologicznego
w produkcji - od prostych narzędzi i urządzeń do zautomatyzowanych sterowanych
komputerowo linii produkcyjnych o wysokiej wydajności. W związku z rozszerzeniem
działalności o prefabrykację skierowaną na rynek mieszkaniowy firma ZPB Kaczmarek
poszukuje pracowników do nowo utworzonego działu projektowego na stanowisko:

KOSZTORYSANT
Miejsce pracy: Wszemirów 100 / Wrocław

Opis stanowiska:
Wykonywanie przedmiarów z dokumentacji projektowej;
Opracowywanie kalkulacji dokumentacji budowlanej, wykonawczej oraz warsztatowej;
Analiza oraz optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych.
Zebranie kosztów bezpośrednich, techniczne opracowanie ostatecznej wartości oferty
Ocenę i wycenę ryzyka operacyjnego na projekcie na różnych etapach procesu ofertowania
Rozsyłanie zapytań ofertowych do dostawców i podwykonawców
Sporządzanie pełnej dokumentacji dotyczącej procesu przetargowego
Szczegółową analizę merytoryczną i techniczną dokumentacji wraz z weryfikacją dostarczonych ofert
Analizę możliwości zastosowania rozwiązań optymalizacyjnych w stosunku do rozwiązań projektowych wraz
z ich analizą kosztową
Aktywne uczestnictwo w spotkaniach negocjacyjnych
Dokonywanie uzgodnień z innymi jednostkami organizacyjnymi w Spółce

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeżeli:
Posiadasz wykształcenie techniczne – preferowane budownictwo (oferta skierowana jest również do
studentów);
Obsługujesz MS Office (w szczególności MS Excel), nie wymagamy znajomości typowych programów do
kosztorysowania;
Umiesz czytać rysunki techniczne
Znasz programy wspomagające projektowanie (np. AutoCAD)
Umiesz pracować w zespole;
Jesteś dokładna/y, samodzielna/y i zaangażowana/y;
Masz umiejętność analizowania dużej liczby danych i wyciągania wniosków
Potrafisz się zaangażować i współpracować z zespołem ludzi
Potrafisz ustalać priorytety na zajmowanym stanowisku pracy
Twoje doświadczenie w branży prefabrykacji będzie dodatkowym atutem;
Ważne prawo jazdy kat. B.
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To oferujemy Ci:
Umowę o pracę na czas nieokreślony;
Stabilne zatrudnienie;
Wynagrodzenie na poziomie 4500-6000 PLN brutto/msc. – w zależności od doświadczenia, umiejętności i
stażu pracy;
Możliwość pracy rozwoju w młodym i dynamicznym zespole w firmie o ugruntowanej wieloletniej pozycji na
rynku;
Uczestnictwo w ciekawych projektach i wdrażaniu nowych technologii;
Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
Odpowiednie narzędzia do pracy.
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Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy:
prusice@zpbkaczmarek.pl z dopiskiem „Dział projektowy”
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rawiczu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że Administratorem danych jest ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rawiczu (Folwark 1, 63-900 Rawicz). Dane zbierane są dla potrzeb
rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

