Kosztorysant - specjalista ds. ofertowania w branży budowlanej / kolejowej
Miejsce pracy: Poznań
Opis stanowiska:
 przygotowywanie ofert przetargowych;
 sporządzanie kosztorysów i wycen ofertowych;
 kosztorysowanie robót podstawowych i dodatkowych;
 kierowanie zapytań ofertowych, ich kompletowanie, weryfikowanie i analiza;
 przygotowanie budżetów ofertowych w zakresie robót torowych;
 weryfikacja jakościowa i ilościowa ofert podwykonawców;
 prowadzenie negocjacji z potencjalnymi podwykonawcami;
 przeprowadzanie analiz SIWZ;
 sporządzanie przedmiaru robót i udział w wizjach lokalnych w celu rozpoznania warunków
miejscowych;
 przygotowanie i zarządzanie dokumentacją techniczną;
 analiza porównawcza założeń ofertowych do stanu realizacji projektów;
 raportowanie kosztów związanych z zaawansowaniem i postępem robót;
 odpowiedzialność za realizację prowadzonych projektów w zakresie zaplanowanego budżetu
i harmonogramu;
 monitorowanie rynku budownictwa kolejowego.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe lub średnie techniczne w specjalności budownictwo, infrastruktura, kolej
lub pokrewne;
 mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych lub doświadczenie w pracy na budowie;
 co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kosztorysanta;
 znajomość ustawy „Prawo zamówień publicznych”;
 znajomość ustawy „Prawo budowlane”;
 znajomość procedur FIDIC;
 znajomość norm i przepisów obowiązujących w budownictwie kolejowym;
 znajomość zagadnień z zakresu planowania strategicznego;
 umiejętności organizacyjne z naciskiem na detale, dokładny i zorganizowany sposób pracy;
 umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 umiejętność pracy pod presją czasu;
 kreatywność, samodzielność, odpowiedzialność oraz inicjatywa w działaniu;
 znajomość programów do kosztorysowania.
Oferujemy:
 stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 ciekawą i pełną wyzwań pracę.
Wymagane dokumenty:
 CV i list motywacyjny;
 Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia i kwalifikacje
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zaklad Robót
Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolejowa 4 moich danych
osobowych zawartych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych w celu i zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.
Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane całkowicie dobrowolnie i zapoznałam/łem się
z klauzulą informacyjną administratora, a w szczególności przysługującym mi prawie dostępu do treści
tych danych oraz możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych
danych w każdym czasie”.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

