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Specjalizujemy się w produkcji detali i złożonych konstrukcji spawanych ze stali czarnej, nierdzewnej 
i aluminium. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, który składa się głównie z pras do 
głębokiego tłoczenia, pras krawędziowych, wycinarek laserowych i robotów spawalniczych. Bez 
względu na to, czy są to części do maszyn rolniczych, drzwi do wózków widłowych, podwozia do 
elektrycznych wózków paletowych czy komponenty zautomatyzowanych systemów magazynowych – 
wykonujemy części dla wymagających produktów końcowych.  

Aby wzmocnić nasz zespół w dziale Przygotowania Produkcji poszukujemy pracownika na stanowisko: 
 

Kosztorysant (technolog) 

 
Twoje zadania:  
 

• Przygotowywanie ofert handlowych dla klientów na podstawie otrzymanych zapytań  
i sporządzonych kalkulacji, 

• Ocena zapytań ofertowych pod względem wykonalności i procesu produkcyjnego, 
• Planowanie przebiegu procesu produkcyjnego – kroków pracy, kontroli, metod wykonania, 

możliwości zastosowania materiałów i podzespołów, 
• Definiowanie zagrożeń i wąskich gardeł produkcyjnych w procesach poszczególnych 

kalkulowanych produktów, 
• Sporządzanie kalkulacji powykonawczych z analizą odchyleń i planem poprawy, 
• Rekalkulacje produktów w których zmieniają się podstawowe dane dotyczące ilości 

minimalnej, kroków pracy lub materiału, 
• Współudział w opracowywaniu studium wykonalności produktu, FEMA, planów pracy i list 

materiałowych. 
 

Oczekujemy: 
 

• wykształcenia wyższego technicznego,  
• minimum rocznego doświadczenia zawodowego na pokrewnym stanowisku,  
• umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu,  
• zaangażowania, staranności i odpowiedzialności,  
• dobrej znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. 

 
 Oferujemy: 
 

• pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się firmie,  
• atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet świadczeń pozapłacowych,  
• pakiet szkoleń, 
• komfortowe i bezpieczne warunki pracy,  
• możliwość zakwaterowania,  
• dopłaty do dojazdów do pracy. 

 
 

 

Jeśli postrzegasz tę ofertę jako ciekawe wyzwanie i szukasz długoterminowej współpracy z możliwością 
rozwoju w międzynarodowym środowisku, powinniśmy Cię poznać. Prosimy o przesłanie dokumentów 
aplikacyjnych wraz ze sprecyzowanymi oczekiwaniami płacowymi i wskazaniem dostępności na 
podany adres pocztowy lub pocztą elektroniczną: 

rekrutacje@kohl.pl 


