Spółka Dolkom z siedzibą we Wrocławiu należy do grupy kapitałowej PKP PLK S.A. Posiada ponad 60-letnie doświadczenie
w realizacji napraw nawierzchni kolejowej, profesjonalny sprzęt i bogate zaplecze maszyn o dużej wydajności oraz wykwalifikowaną
kadrę techniczną i zarządzającą.
Do działu handlowego w biurze spółki poszukujemy osób na stanowisko:

SPECJALISTA – kosztorysant robót kolejowych
Miejsce pracy: Wrocław
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
•
sporządzanie ofert handlowych i przetargowych na roboty budowlane
•
rozliczanie robót budowlanych
•
analiza i weryfikacja ofert
•
analiza cen rynku usług budowlanych
•
sporządzanie ofert cenowych na wykonanie robót i usług budowlanych dla klienta zewnętrznego (w tym oferty na wynajem
maszyn i sprzętu)
•
udział w przedmiarowaniu robót
•
udział w wizjach lokalnych placu budowy (w zależności od potrzeb: przed, w trakcie i po wykonaniu robot)
•
opracowywanie kosztorysów ofertowych robót i usług budowlanych na podstawie opracowanych założeń technologicznych
i technicznych norm robót
•
opracowywanie kosztorysów powykonawczych robót i usług budowlanych niezbędnych do wystawienia przez właściwe
merytorycznie działy faktury
•
opracowanie w zależności od potrzeb wycen finansowych zadań do planowanych przerobów miesięcznych wg danych
dostarczonych przez właściwe merytorycznie działy Spółki
•
prowadzenie i aktualizacja ewidencji sporządzanych ofert handlowych
Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•
•

wykształcenie minimum średnie techniczne (mile widziane w specjalności kolejowej)
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub przy realizacji robót kolejowych
umiejętność czytania dokumentacji i projektów budowlanych
znajomość programu NORMA i pakietu MS Office
znajomość zagadnień ustawy Prawo Zamówień Publicznych
znajomość prawa budowlanego
umiejętność rozwiązywania problemów technicznych i poszukiwanie rozwiązań
samodzielność i zaangażowanie

Oferujemy:
•
umowę o pracę
• stabilne zatrudnienie w przyjaznej atmosferze
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
• świadczenia pozapłacowe
➢ ubezpieczenie zdrowotne,
➢ opieka medyczna
➢ ulgi na przejazdy kolejowe do 99%
➢ karty multisport
➢ dofinansowanie do wczasów i wycieczek
➢ pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie cv na adres
kariera@dolkom.pl lub kontakt telefoniczny 697 047 601
Prosimy o dodanie do CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o. danych osobowych
zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celach:
1.
realizacji procesu rekrutacyjnego, oceny formalnej i merytorycznej mojej kandydatury oraz ewentualne podpisanie ze mną odpowiedniej umowy
o pracę
2.
archiwizacji danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu późniejszego przedstawienia oferty zatrudnienia
w dowolnym czasie.
Tak

Nie

*zaznaczyć właściwe

