Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANS-REM Sp. z o. o.
44-122 Gliwice ul. Toruńska 1
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000079322
KONTO: ING Bank Śląski 71 1050 1285 1000 0002 0213 3989

W związku z dynamicznym rozwojem Działu Usług Budowlanych poszukujemy kandydatów na
stanowisko: Asystent ds. wycen i realizacji inwestycji;
osoby posiadającej doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych, która będzie również
uczestniczyć w realizacji robót na budowie.
Miejsce zatrudnienia: Gliwice.
Miejsce pracy: w zależności od lokalizacji budowy: Województwo Śląskie
Zakres obowiązków:
 opracowanie przedmiarów oraz wycen robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej,
 weryfikacja kosztorysów inwestorskich i przygotowanie ofert w oparciu o projekty,
 kompletowanie ofert i dokumentów przetargowych w konsultacji z Zarządem Spółki,
 współpraca z Kierownikiem Budowy w zakresie opracowania harmonogramu robót oraz prowadzenia dokumentacji budowy,
 udział w bieżących uzgodnieniach z Projektantem i Inwestorem w trakcie realizacji budowy,
 pomoc w wycenie i rozliczeniu robót dodatkowych / zamiennych oraz skompletowaniu dokumentacji odbiorowej.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne budowlane,
 doświadczenie zawodowe w kosztorysowaniu robót budowlanych: minimum 3 lata,
 mile widziane doświadczenie w bezpośrednim nadzorowaniu robót budowlanych,
 biegła znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza Excel) oraz programu do kosztorysowania robót
budowlanych, a także znajomość oprogramowania do edycji plików DWG,
 komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy, dokładność,
umiejętność pracy w zespole,
 Prawo jazdy kat. B.
Firma oferuje:
 atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia (przejrzysta umowa o pracę),
 wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy,
 wynagrodzenie adekwatne do prezentowanych kompetencji,
 stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie CV na adres e-mail bądź kontakt telefoniczny
Andrzej Sygiet / Dyrektor ds. Produkcji Budowlanej
andrzej.sygiet@trans-rem.eu / +48 690 977 049

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenie: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb bieżącej i przyszłej rekrutacji, zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, ze zm.)"
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