PROFIL STANOWISKA
OPIS STANOWISKA
Proces JAWNY/ NIEJAWNY
Nazwa stanowiska

Specjalista ds. Przygotowania i Rozliczenia Produkcji
(kosztorysant, technolog) (branża elektryczna)

Stanowisko bezpośredniego
przełożonego
Liczba podwładnych
Zakres obowiązków
Lokalizacja wykonywania pracy

Dyrektor pionu

Ilość stanowisk pracy

1

Termin rozpoczęcia pracy

do 2 miesięcy

0
planowanie, kosztorysowanie, rozliczanie, nadzór techniczny
Kraków

WYMAGANIA
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe

wyższe techniczne, profil elektryczny/energetyczny
Kwalifikacje podstawowe:
•
•
•

umiejętności – obsługa pakietu Office, znajomość
programów kosztorysujących
doświadczenie – 2 lata stażu na stanowisku nadzoru
technicznego, kosztorysowania lub w planowaniu
produkcji
pożądana umiejętność poruszania się w programie
Auto-Cad oraz harmonogramowania w MS Project

Znajomość języków obcych
Obsługa programów
komputerowych

j. angielski w mowie i piśmie
standardowe aplikacje biurowe, MS Project, Auto - Cad

Prawo jazdy, kategoria

B

Informacje dodatkowe
(ukończone kursy i szkolenia,
posiadane certyfikaty,
uprawnienia itp.)
Cechy osobowościowe

uprawnienia techniczne mile widziane

dobry stan zdrowia, komunikatywność, ambicja, kreatywność,
1/2

PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

Tel. 12 644 28 80

umiejętność pracy w zespole
WARUNKI ZATRUDNIENIA
Rodzaj umowy
Wymiar czasu pracy

umowa o pracę na czas nieokreślony (poprzedzony
okresem próbnym do 3 miesięcy)
pełny etat

Dni i godziny pracy

do uzgodnienia

Przedział wynagrodzenia
zasadniczego

do uzgodnienia

Premie/systemy prowizyjne

nagrody i fundusz mobilizacyjny uzależniony od
osiągnięcia określonych celów

Świadczenia dodatkowe

- dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne w części
podstawowej finansowane przez pracodawcę;
- program Fit Profit, Fit Sport

Narzędzia pracy

telefon, komputer, samochód służbowy dla zespołu

Szkolenia/możliwości rozwoju

dostępne w ramach określonych budżetem na dany rok

DANE FIRMY
Nazwa firmy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe
EKO - ENERGIA Sp. z o.o.

Adres

ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków

NIP

6782781166

Telefon

12 644 00 24

E-mail

jerzy.molenda@eko-energia.com.pl
joanna.krzeminska@eko-energia.com.pl
Jerzy Molenda, Joanna Krzemińska

Osoba do kontaktu
Profil działalności firmy

PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Ujastek 1
31-752 Kraków

usługi w branży elektrycznej, energetycznej i
mechanicznej

Tel. 12 644 28 80

