
LeasingTeam Professional wspiera polskie i globalne przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu 

kluczowych pracowników i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Agencja specjalizuje się w 

rekrutacjach stałych na stanowiska średniego i wyższego szczebla oraz outsourcingu white-

collar. Skutecznie realizuje zlecenia, pracując w oparciu o autorską metodologię ASSET®, która 

porządkuje działania rekruterów i zwiększa ich efektywność. Posiadamy biura w Gdańsku, 

Warszawie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu oraz we Wrocławiu. Professional należy do 

LeasingTeam Group – największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego wyłącznie z 

polskim kapitałem, która od 15 lat skutecznie łączy kandydatów i pracodawców, świadcząc im 

kompleksowy zakres usług HR. 

Aktualnie dla jednego z naszych klientów poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Inżynier ds. ofertowania robót 
elektrycznych 
Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.: 0029847 
Zakres obowiązków: 

 Samodzielne i kompleksowe przygotowywanie ofert przetargowych inwestycji budowlanych 
w zakresie instalacji elektrycznych; 

 Analiza dokumentacji ofertowo-projektowej; 

 Sporządzanie przedmiarów robót; 

 Przygotowywanie i kierowanie zapytań ofertowych do dostawców i podwykonawców robót 
elektrycznych; 

 Negocjacje cen z dostawcami i podwykonawcami. 

Oczekiwania: 

 Min. 2 lata doświadczenia w zakresie kalkulacji robót i ich wyceny w zakresie instalacji 
elektrycznych LUB w realizacji robót elektrycznych na budowie LUB w projektowaniu 
instalacji elektrycznych; 

 Dobra znajomość programów Excel i AutoCAD; 

 Skrupulatność i dokładność oraz umiejętności pracy pod presją czasu; 

 Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne; 

 Wykształcenie wyższe techniczne (branżowe) 

 Komunikatywna znajomość języka angielskiego; 
 Gotowość do podjęcia pracy na terenie Warszawy. 



Oferta: 

 Możliwość zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku pracy po stronie 
generalnego wykonawcy nad ciekawymi i nowoczesnymi projektami; 

 Pracę w przyjaznej atmosferze; 

 Uczestniczenie w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych oraz bogaty pakiet świadczeń 
(opieka medyczna, karta sportowa, karta lunchowa, ubezpieczenie grupowe). 

 

 

Zgodnie z obowiązującym prawem LeasingTeam Professional nie pobiera opłat od 
kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy 
się jedynie z wybranymi Kandydatami. 
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