
 

 

 

NOVATEK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jest częścią rosyjskiego koncernu Novatek PAO,                                                            

jednego z największych producentów gazu ziemnego na świecie. 

 

Aktualnie do naszej struktury poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Inżynier ds. Inwestycji 
Miejsce pracy: Wola Żydowska (gm. Kije, woj. świętokrzyskie) 

ZADANIA: 

 Sporządzanie kalkulacji, weryfikacja cen i ofert; 

 Wybór wykonawców inwestycji; 

 Prowadzenie negocjacji z dostawcami i podwykonawcami; 

 Nadzór techniczny nad terminową realizacją inwestycji; 

 Kontakt z klientami na etapie realizacji inwestycji; 

 Kontrola kosztów i rozliczenie wykonania inwestycji; 

 Ścisła współpraca z działem sprzedaży i udzielanie wsparcia technicznego; 

 Współpraca z Inspektorami Dozoru Technicznego; 

 Administrowanie dokumentacją techniczną i dozorową instalacji zbiornikowych.  

WYMAGANIA : 

 Wykształcenie wyższe  techniczne („inżynieria gazownictwa” będzie dodatkowym atutem); 

 Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; 

 Bardzo dobra znajomości MS Office (w szczególności Excel); 

 Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji zadań; 

 Samodzielność i umiejętność wyznaczania priorytetów; 

 Czynne prawo jazdy kat. B. 

OFERUJEMY: 

 Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat; 

 Atrakcyjny system premiowy; 

 Niezbędne narzędzia pracy oraz szkolenia zawodowe; 

 Szeroki pakiet benefitów, m. in. pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, karta Multisport, pracowniczy program emerytalny, karta lunchowa, pakiet świadczeń socjalnych, w tym 

dofinansowanie do różnych form wypoczynku dla pracownika i jego rodziny. 

Jeżeli jesteś osobą operatywną, zorganizowaną i dysponujesz odpowiednim doświadczeniem kliknij Aplikuj. 
 

Prosimy o przesyłanie dokumentów w języku polskim 

 

Administratorem danych jest Novatek Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla 

potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów 

wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 

 

 

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=1b7e7118bf2741168803195e2318fcf1

