Eltel Networks Energetyka SA należy do międzynarodowej grupy Eltel Networks - doświadczonego dostawcy infrastruktury i usług sieciowych, koncentrującego się na sieciach energetycznych i telekomunikacyjnych na całym świecie. Eltel Networks Energetyka SA posiada ponad 50-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów elektroenergetycznych liniowych i stacyjnych, dysponuje własnym centrum
szkoleniowym, centrum badawczo-rozwojowym oraz biurami projektowymi. Obecnie firma zatrudnia
ponad 450 osób, które z pasją tworzą i realizują projekty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

DOŁĄCZ DO NAS!

Obecnie poszukujemy osoby z pasją i energią do działania na stanowisko:

Inżynier ds. kalkulacji
Miejsce pracy:

NIEMCY—Berlin

Twoje wyzwania
•
•
•
•
•
•
•

Analiza i weryfikacja dokumentacji projektowej/przetargowej/technicznej,
Sprawdzanie kompletności materiałów przetargowych,
Sporządzanie przedmiarów, kosztorysów i wycen ofertowych,
Analiza ofert pod względem merytorycznym i kosztowym,
Tworzenie baz danych dotyczących zapytań ofertowych,
Monitorowanie rynku usług elektroenergetycznych, nawiązywanie
i utrzymywanie kontaktów z podwykonawcami,
Kontakt z dostawcami i podwykonawcami.

Twoje umiejętności
•
•
•
•

Wysokie umiejętności komunikacyjne, umiejętność identyfikacji szans
i zagrożeń i ich komunikowania członkom zespołu, kierownictwu i klientom,
Profesjonalne umiejętności negocjacyjne,
Umiejętność pozytywnego wpływania na wyniki w trudnych sytuacjach,
Umiejętność zrozumienia potrzeb klienta i ich spełnienia.

Wymagania
•
•

•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe elektrotechniczne,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub bezpośrednio przy realizacji robót branży elektroenergetycznej,
Umiejętność czytania schematów i dokumentacji branżowej,
Umiejętność przygotowania kosztorysów,
Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
Umiejętność obsługi programów środowiska MS Office i CAD,
Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego pozwalająca na swobodną komunikację.

Mile widziane
•
•

•

Znajomość języka angielskiego,
Znajomość programu NORMA PRO będzie dodatkowym atutem,
Doświadczenie w kosztorysowaniu robót branży energetycznej.

Twoje cechy, dzięki którym będzie nam się dobrze pracowało
•
•
•
•
•

Myślenie biznesowe i elastyczność,
Wyczucie i wrażliwość na różnice kulturowe,
Umiejętność pracy pod presją czasu,
Umiejętność wywierania wpływu na ludzi, budowania zaufania i wiarygodności,
Umiejętności interpersonalne,

•
•
•
•
•
•

Pełne zaangażowanie oraz determinacja w osiąganiu założonych celów,
Umiejętność prowadzenia biznesu w etyczny sposób,
Umiejętność pracy w dużym i międzynarodowym zespole,
Bardzo dobra organizacja pracy własnej,
Umiejętności rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia,
Koncentracja na realizacji zadań.

Oferujemy
•
•
•
•
•
•

Stanowisko w dynamicznie rozwijającej się firmie,
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
Możliwość szkoleń, poszerzenia wiedzy i rozwoju zawodowego,
Pakiet benefitów,
Pracę w miłej atmosferze,
Atrakcyjne wynagrodzenie.

Więcej informacji o firmie znajduje się na stronie: https://www.eltelnetworks.com/pl-pl/polska
Oferty (CV oraz list motywacyjny) należy kierować na adres: olsztyn_praca@eltelnetworks.com.
W tytule wiadomości prosimy wpisać nazwę stanowiska, na które Pani/Pan aplikuje.
Do CV należy dołączyć treść poniższej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Eltel Networks
Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wymienione
w ogłoszeniu.

Klauzula Informacyjna:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Eltel
Networks Energetyka SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: Eltel Networks Energetyka
SA, 11-041 Olsztyn, Gutkowo 81 D oraz olsztyn_praca@eltelnetworks.com,
3) dane osobowe kandydatów będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacji w Eltel Networks Energetyka SA na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której
dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: olsztyn_praca@eltelnetworks.com.

DOŁĄCZ DO NAS!

