GRUPA DWD, dynamicznie rozwijająca się struktura kilku spółek pracująca w
biznesie związanym z budownictwem ogólnym (hale przemysłowe,
magazynowe, centra logistyczne itp.) oraz budownictwem infrastrukturalnym
(drogi, mosty), poszukuje do swojego biura techniczno-handlowego w
Poznaniu kandydatów/kandydatki chcących podjąć wyzwanie objęcia
stanowiska opisanego co do zakresu wymagań poniżej.

Specjalista ds. ofertowania / Kosztorysant
Lokalizacja dla stanowiska: Poznań
Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenia wyższego technicznego, preferowane specjalności to Inżynieria Środowiska lub/i
Budownictwo Lądowe;
 świetnej znajomości oprogramowania typu Auto CAD 2D/3D, pakietu Office;
 dobrej znajomości języka niemieckiego lub angielskiego zarówno w mowie jak i piśmie;
 umiejętności analitycznego myślenia;
 otwartości, optymizmu i kreatywności;
 gotowości do wyjazdów służbowych;
 prawo jazdy kat. B;
nie wymagamy doświadczenia na podobnym stanowisku / akceptujemy absolwentów i osoby na początku swojej
drogi zawodowej.
Dodatkowymi atutami będą:
 znajomość Auto CAD 3D;
 doświadczenie w zakresie oddymiania grawitacyjnego budynków oraz systemów odwodnień
podciśnieniowych;
 doświadczenie w projektowaniu lub kosztorysowaniu.
Zadania kandydatów są skierowane do obsługi rynku polskiego i rynków zagranicznych i oraz będą mieścić się w
następujących obszarach:
 wykonywanie projektów, ofert i kosztorysów dla klientów krajowych i zagranicznych;
 badania i rozwój istniejących, jak i nowych produktów i towarów handlowych;
 współtworzenie programów i materiałów szkoleniowych oraz marketingowo – technicznych;
 tworzenie dokumentacji technicznej do produktów (np. instrukcji montażu, kart produktów, itp.);
 współpraca z architektami i projektantami w zakresie opracowywania projektów wykonawczych;
 bieżąca obsługa klientów w zakresie doradztwa technicznego;
 nadzorowanie dokumentacji handlowej i technicznej pod względem merytorycznym.
W zamian firma oferuje:
 wspaniałą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole bez nadbudowy „korporacyjnymi
procedurami” i sztywnymi formami relacji międzyludzkich;
 atrakcyjną formę wynagrodzenia uzależnioną wprost od wyników realizowanych przez kandydata;
 nieograniczone możliwości rozwoju;
 elastyczną formę zatrudnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV + list motywacyjny) na adres e-mail . Grupa DWD zastrzega sobie
prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, jednocześnie gwarantując absolutną poufność procesu rekrutacyjnego.
Prosimy o dodanie w CV klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.

