Sukces zależy od pracy zespołowej!
STRABAG jest europejskim koncernem w branży technologii budowlanych i jest obecny na polskim rynku budowlanym od ponad 30 lat. STRABAG posiada rozwiniętą sieć
wytwórni mieszanek asfaltowych, własne wytwórnie betonu, laboratoria oraz własne kopalnie kruszyw. Dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów i najnowszej
generacji parkiem maszynowym. W Polsce STRABAG zatrudnia ponad 6,5 tys. osób. Realizuje najbardziej prestiżowe i zaawansowane technologicznie inwestycje w
segmentach budownictwa ogólnego, infrastrukturalnego i inżynieryjnego.
Nie byłoby to możliwe bez pracy zespołowej – łączącej ze sobą różne kraje i branże budownictwa.
Buduj swoją karierę z nami! Zostań częścią naszego zespołu!

Do zespołu kalkulacji w Dyrekcji Budownictwa Ogólnego poszukujemy osób na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KALKULACJI (m/k)
Miejsce pracy: biuro oddziału STRABAG, Katowice, ul. Francuska 70
Jakie będą Twoje zadania:
Początkowo:

•

Wykonywanie przedmiarów zgodnie z dokumentacją techniczną
projektu

•
•
•

Kontrola zgodności dokumentacji technicznej
Przygotowanie analiz i raportów
Wsparcie w prowadzeniu dokumentacji

Docelowo po wdrożeniu również:

•
•

analiza dokumentacji przetargowej (SIWZ oraz dok. technicznej)

•
•
•

przygotowanie i wysyłanie zapytań ofertowych

opracowanie wycen kosztorysowych w oparciu o dokumentację
projektową (konstrukcje, roboty ziemne, żelbetowe, stan surowy)
analiza i porównywanie ofert, negocjacje z oferentami
poszukiwanie rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów
realizacji budowy, planowanie kosztów usług i materiałów

Nasze oczekiwania:

•

wykształcenie wyższe techniczne – absolwenci lub studenci kończący studia o specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie lub
inżynieria procesów

•
•
•
•
•
•
•

znajomość obsługi MS Office, AutoCad, Revit
chęć rozwoju w zespole kalkulacji
umiejętności analityczne
umiejętność współpracy w zespole
bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, samodzielność, kreatywność, rzetelność i obowiązkowość
mile widziane wcześniejsze doświadczenia na praktykach w firmie budowlanej
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu DOBRYM stanowić będzie atut

Oferujemy:

•

umowę o pracę lub umowę o praktyki studenckie, jeśli nadal
studiujesz

•
•

szeroką ofertę szkoleń
dofinansowanie nauki języków obcych
Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta,
prosimy o kontakt z:
Izabela Wrona
Dyrekcja Budownictwa Ogólnego
STRABAG Sp. z o. o.
tel. +48 880 310 155
e-mail: izabela.wrona@strabag.com

www

•
•
•
•

prywatną opiekę medyczną
dofinansowanie inicjatyw prozdrowotnych
ubezpieczenie na życie
krótszy dzień pracy w piątek

