
 

 

 
Grupa Przemysłowa Baltic jest holdingiem, który opiera się na wiedzy i wieloletnim 

doświadczeniu Stoczni Gdańskiej, GSG Towers, Baltic Operator i Energomonta-Północ 
Gdynia. Działamy aktywnie na polu produkcji konstrukcji stalowych dla przemysłu offshore, 
energetyki wiatrowej, konstrukcji infrastrukturalnych oraz okrętownictwa. Jako grupa 
zatrudniamy łącznie ponad 1500 wykwalifikowanych pracowników technicznych, 
produkcyjnych i administracyjnych. 
 
W związku ze stałym rozwojem naszej grupy aktualnie rekrutujemy na następujące 
stanowisko: 

 
Inżynier ds. Kosztorysowania Prac Elektrycznych 

Grupa Przemysłowa Baltic w Gdańsku 
 

 
Obowiązki: 
 

• Szczegółowa analiza zapytania ofertowego oraz dokumentacji technicznej, 

• Wykonywanie / weryfikacja przedmiarów robót, 

• Współpraca z inwestorami oraz z biurami projektowymi w zakresie branży 

elektrycznej, 

• Przygotowywanie specyfikacji ilościowej i materiałowej, 

• Zdefiniowanie wymagań dla Dostawców oraz Podwykonawców oraz prowadzenie z 

nimi wyjaśnień technicznych zgodnie z wymaganiami projektowymi, 

• Sporządzanie zapytań cenowych do Dostawców i Podwykonawców, 

• Zbieranie i weryfikacja ofert oraz wycen od Dostawców i Podwykonawców, 

• Przygotowanie kompletnej wyceny projektu / usługi oraz przygotowanie ostatecznych 

ofert dla Klientów w zakresie instalacji elektrycznych, 

• Negocjowanie oraz uzgadnianie budżetów, harmonogramów oraz technologii z 

Klientami, 

• Monitorowanie rynku, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z Podwykonawcami, 

• Opiniowanie umów oraz dokumentów kontraktowych; 

Wymagania: 
 

• Wykształcenie wyższe techniczne (energetyka, elektrotechnika, automatyka, budowa 

maszyn, okrętownictwo, oceanotechnika), 

• Doświadczenie zawodowe w realizacji lub wycenach projektów niskonapięciowych 

oraz wysokonapięciowych systemów elektrycznych oraz instalacji elektrycznych w 

branży morskiej, stoczniowej, offshore, 

• Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku. 

• Dobra znajomość programu Autocad oraz pakietu MS Office, 

• B. dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiającą swobodną komunikację w 

mowie i piśmie, 

• Znajomość rynku producentów, dostawców i wykonawców w branży elektrycznej, 



 

 

• Umiejętności negocjacyjne, 

• B. dobra organizacja pracy, rzetelność, skrupulatność oraz samodzielność w 

wykonywaniu zadań, 

• Umiejętność komunikacji i współpracy w zespole, 

• Zdolność do analitycznego myślenia;  

Oferujemy: 

• Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,  
• Niezbędne narzędzia do pracy,  
• Możliwość rozwoju w jednej z najszybciej rozwijających się firm przemysłowych w 

Polsce,  
• Zatrudnienie B2B. 

 
 
  
 
Jeśli jesteś zainteresowany/a naszą ofertą, prześlij swoją aplikację na adres : 
rekrutacja@gpbaltic.pl 


