
 

 

Instal Kraków S.A. jest jednym z liderów w branży budowlanej w Polsce,  

notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;  

działającym w branży budowlanej, który specjalizuje się w wykonywaniu oraz montażu instalacji  

w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska. 

Instal Kraków S.A. zatrudni osobę na stanowisku: 

SPECJALISTA W DZIALE 
PRZYGOTOWANIA I KOMPLETACJI DOSTAW 

 

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: 

• przygotowanie ofert w oparciu o standardy Firmy oraz potrzeby Klientów, 

• utrzymywanie trwałych relacji handlowych z dotychczasowymi i nowymi Klientami Firmy, 
• prowadzenie negocjacji handlowych, 

• sporządzanie harmonogramu przetargów na dostawy i usługi, 
• prowadzenie dokumentacji technicznej, 

• przygotowanie zleceń, zamówień i umów z Kontrahentami, 

• rozpracowanie dokumentacji technicznej. 

Wymagania stawiane Kandydatom / Kandydatkom: 

• wykształcenie wyższe techniczne (magisterskie) na kierunku: budownictwo, energetyka, inżynieria 
środowiska, ochrona środowiska lub pokrewne, 

• doświadczenie minimum 8 lat przy realizacji zadań / inwestycji z zakresu instalacji technologicznych 
dla energetyki, gospodarki wodno-ściekowej, instalacji sanitarnych o wartościach przekraczających 

20 mln zł, 

• znajomość Międzynarodowych Reguł Handlu (Incoterms), 
• biegła znajomość obsługi pakietu MS Project, 

• biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona co najmniej certyfikatem FCE (First Certificate 
in English) lub pokrewnym; znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem, 

• umiejętność kosztorysowania (praktyczna znajomość programów do kosztorysowania, np.: „Zuzia”, 
„Norma, itp.) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w tym zakresie, 

• doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym zadań wykonywanych w oparciu o warunki kontraktowe 
FIDIC oraz Prawo Zamówień Publicznych, 

• znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

• rzetelność, dokładność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz odporność na stres, 
• zdolności negocjacyjne, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, 

• prawo jazdy kat. B. 

Oferujemy: 

• stabilne zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się Firmie, 

• wynagrodzenie adekwatne do zaangażowania i efektów pracy,  
• interesującą pracę, ciekawe zadania, możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia, 

• przyjazną atmosferę w pracy. 

Osoby zainteresowane udziałem w obecnej rekrutacji jak i przyszłych procesach rekrutacyjnych  
prosimy o przesłanie CV na adres: praca@instalkrakow.pl 

z tematem REKRUTACJA i zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści: 
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Konstantego Brandla 1, 30-732 Kraków, zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów 
rekrutacji: …………………………………………….……………………..  

(proszę wpisać nazwę stanowiska, którego dotyczy aplikacja) 
 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany / zostałam poinformowana, że: 
• Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Firma: Instal Kraków S.A. z siedzibą przy 

ul. Konstantego Brandla 1 w Krakowie [30-732], KRS: 0000042496, NIP: 679-008-54-87. 
• CV Kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 (sześciu) 

miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane. 
• Dane osobowe Kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu ani też przekazywane innym 

podmiotom. 
• Kandydatowi składającemu CV przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 

żądania ograniczenia przetwarzania bądź ich usunięcia. 
• Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.”  

 
Podstawa prawna: 

Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz.922 tekst jednolity) 

 

 

 
………………………………………………… 

(podpis Kandydata) 

Instal Kraków S.A., ul. K. Brandla 1, 30-732 Kraków 

 


