PROJEKTANT
BETONOVÉ KONSTRUKCE
Budete stát u vzniku nového oddělení Projekce, které právě zakládáme… Spolu s druhým kolegou budete připravovat projekty pro
naše výrobní divize – tedy divizi dopravních staveb a divizi vodohospodářských a průmyslových staveb. Vaším úkolem bude projekční
příprava jednotlivých projektů, budete při tom vycházet z úzké spolupráce a komunikace s vedením jednotlivých divizí a manažery
výrobních středisek.
OČEKÁVÁME OD VÁS:
 VŠ vzdělání (ideálně jste absolventem stavební fakulty, oboru KD)
 Praxe v oboru
Bez zkušeností se neobejdete. Rádi Vás podpoříme v dalším profesním rozvoji, ale spoléháme na to, že jste schopni
samostatné práce.
 Zkušenost s vedením projektů
 Autorizace se specializací na betonové konstrukce
Obor IM 00 Mosty a inženýrské konstrukce, případně IS 00 Statika a dynamika staveb se specializací na betonové
konstrukce.
 Ovládáte anglicky jazyk min. na úrovni B1
 Znalost programů MS Office
 Znalost programu AutoCAD
Případně další programy pro navrhování a posuzování konstrukcí…
Výsledkem Vaší práce bude projektová dokumentace (v požadovaném stupni rozpracování) a odstranění případných problémů
při realizaci. Budete pracovat převážně v kanceláři, ale určitě nebudeme bránit tomu, abyste se vydal/a na stavbu…
NABÍZÍME:
 Zázemí stabilní společnosti
Na trhu působíme již více než 60 let a dlouhodobě realizujeme významné projekty v ČR i zahraničí.
 Fajn kolegy
Budete spolupracovat se špičkovými odborníky, kteří jsou s námi 20 let i s čerstvými talenty. Všichni jsme normální lidi,
kteří táhnou za jeden provaz, nafoukané manažery u nás nenajdete…
 Příjemné pracovní prostředí
Sídlíme v nových kancelářích v Michli s dobrou dostupností MHD. Nemusíte se bát, nečeká Vás žádný open-space, máme
klasické kanceláře, kde se můžete v klidu soustředit na svou práci.
 5 týdnů dovolené a 2 sick days
 Notebook, mobil
 Stravenky
 Smlouva na 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
Nastoupit můžete ihned nebo po vzájemné dohodě.
Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala, ozvěte se nám, rádi se představíme a povíme Vám víc o projektech, na které jsme
pyšní. Těšíme se na setkání!

