
 
poszukuje pracownika na stanowisko: 

 
Pracownik Działu Ofertowego - kosztorysant branży elektrycznej 

 
Nasze wymagania: 

 wykształcenie wyższe elektrotechniczne lub ostatni rok studiów 
 biegłość pracy na komputerze, znajomość pakietu MS Office oraz min. podstaw AutoCAD 
 znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym czytanie 
 dokumentacji technicznej i komunikację 
 umiejętność czytania dokumentacji technicznej 
 sumienność, skrupulatność oraz umiejętność pracy w zespole 

 
Twój zakres obowiązków: 

 współpraca z Menedżerem ds. Ofert 
 przygotowanie kosztorysów z zakresu robót elektrycznych 
 przygotowywanie list materiałowych dla działu zakupów na podstawie dokumentacji 
 weryfikacja ofert firm podwykonawczych 
 optymalizacja kosztów inwestycji 

 
To oferujemy: 

 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku w zespole realizującym duże kontrakty 
 pracę w firmie mającej pozycję lidera w swojej branży – istniejemy już 70 lat 
 stabilne warunki pracy: umowa o pracę, uprawnienia wynikające z kodeksu pracy, 
 świadczenia socjalne 
 szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe 
 ubezpieczenie grupowe i opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach 
 pakiet dodatków pozapłacowych - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ("wczasy 
 pod gruszą", zapomogi celowe, pomoc na cele mieszkaniowe - pożyczka remontowa) 
 perspektywę rozwoju i wieloletniej współpracy, możliwość awansu w strukturach firmy 
 praca w nowoczesnym biurze w centrum Krakowa (siedziba firmy) 

 
CV ze zdjęciem (bez listu motywacyjnego) proszę przesyłać na adres: 

biuro@elektromontaz.krakow.pl 
 

Więcej o firmie na stronie: www.elektromontaz.krakow.pl 
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Elektromontaż Kraków S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem 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 oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 


