Dla naszego klienta, firmy zlokalizowanej w Słubicach, poszukujemy kandydata na stanowisko

KOSZTORYSANT
/miejsce pracy: Słubice, woj. lubuskie/
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowywanie ofert handlowych dla klientów na podstawie otrzymanych zapytań i sporządzonych
kalkulacji
Ocena zapytań ofertowych pod względem wykonalności i procesu produkcyjnego
Planowanie przebiegu procesu produkcyjnego
Definiowanie zagrożeń i wąskich gardeł produkcyjnych w procesach poszczególnych kalkulowanych
produktów
Optymalizowanie i racjonalizowanie już realizowanych produktów
Sporządzanie kalkulacji powykonawczych z analizą odchyleń i planem poprawy
Rekalkulacje produktów w których zmieniają się podstawowe dane dotyczące ilości minimalnej, kroków pracy
lub materiału

WYMAGANIA:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Wykształcenie wyższe techniczne
Minimum trzy lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
Dobra znajomość j. angielskiego lub niemieckiego
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
Umiejętność pracy na systemach ERP w zakresie planowania produkcji i kalkulacji produktów
Bardzo dobra znajomość przebiegu i organizacji procesów produkcyjnych
Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego, projektowania i sporządzania rysunków technicznych –
wykonawczych, pojedynczych i złożeniowych, przekroi itp., czytania i analizowania rysunków pod względem
wykonalności i zagrożeń
Znajomość zagadnień i technik w zakresie kalkulowania produktów, kosztorysowania i wyceny oraz
sporządzania ofert handlowych
Umiejętność obsługi i projektowania (rysowania) w AUTOCAD lub innym programie do sporządzania rysunków
technicznych i projektowania

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych dostępną pod adresem
www.ochrona-danych.audit.com.pl oraz umieszczenie w CV oświadczenia o treści:
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach
aplikacyjnych w bazie danych firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy
ul. Walczaka 20 oraz na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją bieżących oraz przyszłych projektów
rekrutacyjnych.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zbierania, przetwarzania i ochrony moich
danych osobowych dostępną na stronie: www.ochrona-danych.audit.com.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: emilia.kaminska@audit.com.pl
tel. 508 913 479

Agencja Doradztwa Personalnego nr rejestru 5335

