
 

 

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą zajmującą się: kompleksowym wykończeniem powierzchni 
biurowych, handlowych oraz użyteczności publicznej, projektowaniem wnętrz, wykonywaniem instalacji 

teletechnicznych i elektrycznych na terenie całej Polski. 

Profesjonalizm i szerokie kompetencje pozwoliły nam odpowiedzieć na coraz wyższe wymagania rynku 
oraz sprostać wymaganiom Klienta. 

Jeśli chcesz dołączyć do najlepszych weź udział w rekrutacji na stanowisko: 

KOORDYNATOR DZIAŁU OFERTOWEGO 

 

Obowiązki:  
 Nadzór nad przygotowywaniem ofert przez zespół, w tym weryfikacja wycen; 

 Przygotowywanie założeń budżetu ofertowego na bazie zebranych ofert od 

     podwykonawców oraz na bazie wyceny własnej; 

 Ocena i kwalifikacja podwykonawców oraz dostawców; 

 Przygotowywanie dokumentów do udziału w postępowaniu przetargowym; 

 Prowadzenie negocjacji techniczno-handlowych z podwykonawcami i dostawcami; 

 Prowadzenie bieżących statystyk złożonych przez dział ofert; 

 Optymalizacja kosztów w zarządzanym obszarze; 

 Udział w wizjach lokalnych. 

 

Wymagania: 

 Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane sanitarne); 

 Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 

 Wiedza z zakresu warunków kontraktowych, znajomość prawa zamówień publicznych, prawa 

budowlanego, dobra znajomość branży budowlanej; 

 Umiejętność identyfikacji ryzyk związanych z realizacją procesu budowlanego; 

 Bardzo dobra znajomość obsługi MS Excel, Norma i AutoCad; 

 Dobrze rozwinięte umiejętności komunikacji i negocjacji; 

 Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość oraz umiejętność pracy w zespole; 

 Mile widziana znajomość języka angielskiego. 
 

Oferujemy: 
 Dużą samodzielność pracy; 

 Stanowisko z perspektywami rozwoju oraz pogłębiania wiedzy merytorycznej; 

 Zdobycie doświadczenia podczas realizacji kontraktów prowadzonych przez firmę o 

ugruntowanej pozycji na rynku; 
 Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV zawierające klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).”  pod adres mailowy: rekrutacje@unocom.pl 

W temacie maila prosimy wpisać: KOORDYNATOR DZIAŁU OFERTOWEGO - Wydział Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami. 


