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INGINER OFERTARE/PROIECTARE
instalații de automatizare și tablouri electrice de comandă
Compania Eltrex a fost înființată la Timișoara în anul 1999 cu obiectivul clar de a livra clienților
servicii prompte și produse de calitate. Firma are peste 20 de ani de experiență și performanță
în instalații electrice și automatizări industriale, atât în România cât și în Uniunea Europeană.
Sunt specialiști în proiectarea și execuția instalațiilor electrice și a automatizărilor industriale.
Și-au făcut un renume pe piața locală, apoi pe cea națională, urmând apoi pasul firesc
către piața internațională, unde oferă soluții profesionale pentru companii de renume mondial,
cum ar fi: BMW, Audi, Daimler, SMART, FIAT, etc.

Responsabilităţi:
➢ Întocmirea ofertei tehnico – economice solicitate de client.
➢ Întocmirea listelor de cantități în baza proiectului existent și optimizarea acestora.
➢ În cazul în care nu există proiect, inginerul ofertare / proiectare va realiza întâi
proiectarea la nivel de concept, listele de cantități și va determina prețul pentru
bugetare.
➢ Identificarea de furnizori, materiale și soluții tehnice care permit reducerea costurilor
menținând calitatea lucrării în limitele normativelor și a cerințelor clientului.
➢ Solicitarea de clarificări în scris clientului / proiectantului ori de câte ori proiectul nu este
clar, dar mai ales acolo unde se constată omisiuni sau subdimensionări.
➢ Propuneri de modificări de soluții la nivel de concept, liste de cantități și determinarea
prețului de bugetare.
➢ Face propuneri de modificari de solutii
➢ În cazul contractării lucrării, inginerul ofertare / proiectare va participa alături de echipa
de proiect la definitivarea soluțiilor, a datelor tehnice
➢ Îndeplinirea sarcinilor și lucrărilor care-i revin în condiții de calitate și la timp;
➢ Respectarea termenelor și a termenilor de livrare a ofertei.
➢ Păstrarea confidențialității documentelor și informațiilor.
Cerinţele postului:
• Studii superioare în domeniul electrotehnic / automatizări;
• Experienţă in proiectarea lucrarilor de automatizări și a tablourilor de comandă;
• Operare PC (Eplan, Autocad, Excel, Word);
• Abilități de analiză și sinteză a informației; capacitatea de a vedea lucrarea în
ansamblu, fără să piardă din vedere detalii importante dar fără să se piardă în detalii
fără importanță.
• Abilități de comunicare și organizare;
Se oferă:
•
•
•
•

Salariu atractiv
Dezvoltare profesionale prin proiecte complexe și interesante
Bonuri de masă
Bonus de performanță
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•
•
•
•
•

Prime de Crăciun și Paște
Tichete cadou pentru copii: Crăciun și 1 Iunie
Zile de concediu suplimentare în funcție de vechime
Beneficii medicale
Decontare parțială activități sportive
Bonusuri de fidelitate.

