Stavbyvedoucí
Celá ČR

Hlavní pracovní poměr

Jsme skuteční odborníci na komplexní dodávky čistíren odpadních vod, úpraven pitné vody, vodovodní a kanalizační systémy,
protipovodňová opatření a úpravy vodních toků. Za dobu naší existence jsme se vypracovali na přední místo českého trhu v oblasti
vodohospodářských staveb. Náš tým tvoří zkušení zaměstnanci, autorizovaní inženýry nebo technici s dlouholetou praxí. Tým průběžně
doplňujeme o mladé, ambiciózní pracovníky.
VAŠE HLAVNÍ ÚKOLY V SMP CZ
ŘÍDIT STAVBU
Kontrolovat dodržení smluvních
termínů a podmínek, stejně jako
technologických postupů
Pravidelně vyhodnocovat finanční a
časový harmonogram stavby
Zajistit stoprocentní dodržování
pravidel bezpečnosti práce

KOMUNIKOVAT S KOLEGY A
EXTERNÍMI PARTNERY
Řešení technických a koordinačních
problémů

Řídit a dohlížet na práci mistrů
přímo na stavbě

Vedení kontrolních dnů a dodržování
plánu nákladů

Zajistit dodržování pracovněprávních předpisů

VÉST TÝM

Kontrola dodržování pravidel BOZP a
ochrany ŽP

VAŠE OSOBNOST
Máte velmi dobré organizační schopnosti a dokážete určit, co je právě teď důležité. Zároveň se umíte na problémy podívat z nadhledu
a zasadit je správně do kontextu dané situace. Jste sebejistý/á v jednání s kolegy i externími partnery. Svým chováním a postoji umíte
ostatní nadchnout pro věc a motivovat je ke skvělým výsledkům.
VZDĚLÁNÍ A ZNALOSTI
•
•
•
•

SŠ/VŠ vzdělání stavebního zaměření nebo znalosti na odpovídající úrovni
časová flexibilita a ochota cestovat / řidičský průkaz skupiny B
zkušenosti s praktickou realizací a vedením staveb, délka praxe nad 5 let výhodou
autorizace výhodou

JAK SE VÁM BUDE PRACOVAT V SMP CZ?
Stanete se součástí fajn a rozmanitého kolektivu. Budete spolupracovat se špičkovými
odborníky, kteří jsou s námi 20 let i s čerstvými absolventy. Pravidelně podnikáme
společné akce – zejména outdoor výlety nebo třeba pétanque ve Stromovce.
Pokud Vás informace o této pracovní pozici zaujaly, ozvěte se,
rádi Vám povíme víc o nás a také o projektech, na které jsme pyšní.
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