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STANOWISKO:   INŻYNIER BUDOWY 
 
DZIAŁ/ SEKCJA: DZIAŁ REALIZACJI BUDOWY  
 
 
Miejsce pracy:     Płock, Polska 

KTI POLAND S.A. jest międzynarodową firmą EPC o ugruntowanej pozycji na rynku oferującą usługi z 
zakresu projektowania, realizacji dostaw i budowy instalacji w przemyśle naftowym, gazowym, 
petrochemicznym, chemicznym i energetycznym. 
 
OPIS STANOWISKA:  

- Analiza dokumentacji i wymagań technicznych w celu przygotowania oferty, 

- Przygotowanie obmiarów na podstawie dokumentacji lub założeń,                                                                                                                                                                                              

- Wysyłanie zapytań ofertowych, analiza ofert dostawców/ podwykonawców, ich selekcja oraz wystawianie 

rekomendacji; 

- Sporządzanie zestawień porównawczych otrzymanych ofert i ich analiza,  

- Komunikacja z dostawcami w zakresie doprecyzowania oferty, 

- Uczestnictwo w negocjacjach techniczno-handlowych, 

- Tworzenie branżowej listy dostawców usług i materiałów, 

- Czynny udział w szczegółowym przygotowaniu oferty (w tym przygotowanie i sprawdzenie przedmiarów 

robót dla kosztorysów ofertowych, weryfikacja cen jednostkowych),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- Nadzór nad realizacją prac Podwykonawczych, weryfikacja postępu prac, obmiarów itp..                                                                                                                                                                

- Weryfikacja kompletności prac zgodnie z Umowami Podwykonawczymi, Warunkami Ogólnymi oraz 

Szczegółowymi Umów,                                                                                                                                                                                              

- Weryfikacja obmiarów powykonawczych,                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Przygotowanie, weryfikacja, archiwizacja Protokołów Odbiorowych,                                                                                                                                                                                                       

- Weryfikacja postępu prac w oparciu o harmonogram prac,                                                                                                                                                                                                                       

- Koordynacja Podwykonawców, kontakty z Inspektorami Nadzoru,                                                                                                                                                                                       

- Koordynacja Prac Projektowych z Wykonawczymi. 

WYMAGANIA: 
- Wykształcenie wyższe techniczne, najlepiej z branży budowlanej, sanitarnej lub mechanicznej, 

- Minimum 2-letnie doświadczenie na budowie, 

- Doświadczenie w zakresie wycen prac ogólnobudowlanych - mile widziane, 

- Znajomość obsługi programów do kosztorysowania, np. Norma PRO- mile widziane, 

- Bardzo dobra znajomość obsługi MS Office,  

- Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym, 

- Dyspozycyjność i dobra organizacja pracy.  

OFERUJEMY 

- Stabilne zatrudnienie, w oparciu o umowę o pracę, w firmie inżynierskiej o ugruntowanej pozycji na rynku, 

- Udział w ciekawych, wielobranżowych projektach realizowanych w kraju i za granicą dla renomowanych 

klientów w branżach: Oil & Gas, chemicznej i energetycznej, 

- Współpraca z wysokiej klasy specjalistami z kraju i zagranicy, 
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- Atrakcyjny pakiet benefitów: (pakiet medyczny LUX MED oraz ubezpieczenie NNW opłacane przez 

Pracodawcę, ubezpieczenie grupowe na życie, dopłaty do wypoczynku dla pracowników oraz dzieci i 

młodzieży, upominki świąteczne dla dzieci). 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z poniższą klauzulą na adres mailowy: hr@ktip.pl . 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych w celu 

wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez KTI Poland SA z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42, zgodnie z 

ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018, poz. 1000)”.  

 

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa aplikacji również podczas przyszłych rekrutacji 

prowadzonych przez KTI Poland SA, prosimy o zawarcie w CV dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na 

przetwarzanie przez KTI Poland SA  z siedzibą w Płocku przy ul. Zglenickiego 42 danych osobowych zawartych w 

moich dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji”. 
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