
 

INFRACERT TSI jest polską jednostką notyfikowaną 

specjalizującą się w działalności oraz wsparciu polskiego i 

europejskiego rynku kolejowego. Posiadamy wieloletnie 

doświadczenie w zakresie certyfikacji składników i podsystemów interoperacyjności, ocen 

bezpieczeństwa, w tym procesu zarządzania ryzykiem, oraz szeroko rozumianej edukacji i 

wsparcia przedsiębiorców na polskim rynku kolejowym. Nasz zespół to grupa polskich i 

europejskich ekspertów, dysponujących obszerną wiedzą zgromadzoną podczas wieloletniej 

pracy w sektorze kolejowym, administracji publicznej, instytutach naukowych oraz 

technicznym szkolnictwie wyższym. Jesteśmy również jedynym przedstawicielem w Polsce 

szwedzkiej jednostki notyfikowanej VANAHEIM AB. 

http://www.infracert.com/ 

 

W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

  

Młodszy Specjalista, Specjalista ds. ofertowania  

✓ Kontakt z klientem 

 
Szukamy osób, które: 

✓ Wykształcenie wyższe techniczne 

✓ Doświadczenie na stanowisku Specjalisty ds. ofertowania – mile widziane, 

✓ Umiejętność prowadzenia rozmów, spotkań i negocjacji oraz utrzymanie pozytywnych 

relacji z Klientami, 

✓ Przygotowywanie ofert handlowych, 

✓ Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, 

✓ Czynne prawo jazdy kat. B, 

✓ Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, 

✓ Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy i samodzielnego działania, 

✓ Dokładność, rzetelność i zaangażowanie, 

✓ Dyskrecja, bardzo wysoka kultura osobista 

 

  

Oferujemy: 

✓ pracę w zgranym, pełnym pomysłów oraz pasji kolejowej zespole,  

✓ pracę w dynamicznie rozwijającej się jednostce posiadającej ugruntowaną pozycję  

na rynku oraz stosującej najwyższe standardy, 

✓ stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia,  

✓ odpowiednie narzędzia pracy,  

✓ przyjazną atmosferę oraz satysfakcjonujące zadania,  

 
 Zakres obowiązków: 

✓ Analiza dokumentacji przetargowej, 

✓ Wykonywanie przedmiarów, kalkulacji cenowych, 

✓ Odpowiedzialność za archiwizowanie dokumentacji, 

✓ Przygotowywanie ofert handlowych, 

✓ Przygotowywanie raportów dotyczących składanych zapytań, 



✓ szerokie możliwości rozwoju i samorealizacji,  

✓ elastyczny grafik z możliwością pracy w systemie zdalnym,  

✓ wiele benefitów (m.in. karta sportowa i pakiet medyczny).  

 

 

Daj sobie szansę na rozpoczęcie wspaniałej przygody! 

Załącz swoje CV i aplikuj do nas wysyłając wiadomość na: 

praca@infracert.com 

 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie stanowiska i podsystemu, na jakie chcecie Państwo 

aplikować. 

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej 

ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Spółkę INFRACERT 

TSI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich 

danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. 

 

mailto:praca@infracert.com

