Jsme dynamická firma specializující se na projektování
v oblasti strojní, elektro a průmyslových staveb.

PROJEKTANT STROJNÍ
Co Vás čeká?
•
•
•
•

návrh, projekce, konstrukce a statické výpočty převážně strojních konstrukcí v návaznosti na další
technologická zařízení a objekty
tvorba kompletní projektové dokumentace ve všech stupních přípravy a realizace projektů – od studií po
výrobní dokumentaci
koordinace s návaznými profesemi
jednáních se zákazníky a subdodavateli, účast na stavbě, kontrolních dnech

Jaké jsou naše požadavky?
•
•
•
•
•
•
•

ukončené VŠ vzdělání se zaměřením na strojírenství
orientace v problematice strojních konstrukcí
samostatnost i schopnost práce v týmu, zodpovědnost, komunikační schopnosti, spolehlivost a pečlivost,
ochotu dále se vzdělávat
alespoň základní znalost programu AutoCAD (nebo jiného 2D CAD programu)
znalost některého z 3D CAD programů – např. Autodesk Inventor, Solidworks
uživatelská znalost – Word, Excel
AJ (alespoň pasivně)
Uplatnění u nás najde i konstruktér s praxí nebo absolvent s chutí učit se novým věcem.

Vaší výhodou jsou
•
•
•

praxe v oboru
řidičský průkaz skup. B
znalost dalšího cizího jazyka

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis
na info@delauda.cz

DELAUDA s.r.o.
Tovačovského 92/2
130 00 Praha 3
+420 226 217 475
info@delauda.cz
www.delauda.cz

Jsme dynamická firma specializující se na projektování
v oblasti strojní, elektro a průmyslových staveb.

Co Vám můžeme nabídnout?
• zajímavé platové ohodnocení, navýšení po zkušební době dle zkušeností a spokojenosti
• nástup ihned
• zajímavou a rozmanitou práci v mladém kolektivu odborníků a zázemí dynamické a
perspektivní společnosti
• průběžné technické a jazykové vzdělávání v pracovní době (AJ)
• 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravné, SIM pro pracovní i soukromé účely
• Pracoviště v jednom z následujících míst: Praha, Beroun, Světlá nad Sázavou, Nové Město nad
Metují, Letohrad
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