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

ROZPOČTÁŘ A PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY
Co Vás čeká?
•
•
•
•
•
•
•
•

Zpracování cenových nabídek v rámci stavební přípravy zakázek ve veřejném i soukromém sektoru
Tvorba výkazu výměr a položkového rozpočtu
Kontrola správnosti cen stavebních materiálů a prací
Kompletace dokladů pro realizaci a výběrová řízení
Spolupráce na tvorbě harmonogramu a koordinaci prací
Spolupráce s nákupním manažerem v rámci dané zakázky
Upozorňování na případná rizika při zpracování nabídky v realizační fázi
Řešení projektu s ohledem na maximální efektivitu

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

VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního zaměření
Praxe na obdobné pozici
Znalost kalkulací/rozpočtování stavebních prací
Znalost softwaru MS Office (Word a Excel aktivně)
Anglický jazyk (alespoň pasivně), ruský a německý jazyk výhodou
Řidičské oprávnění sk. B – aktivní řidič
Schopnost pracovat v týmu i samostatně, komunikační schopnosti, pečlivost a zodpovědnost

Co Vám můžeme nabídnout?
•
•
•
•

Práci v odborném týmu pracovníků v dynamické a perspektivní společnosti
Spoluúčast na náročných technických řešeních
Spolupráci na velkých domácích i zahraničních projektech
Zajímavé platové ohodnocení, navýšení po zkušební době dle zkušeností a spokojenosti

Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis
na info@delauda.cz
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v oblasti strojní, elektro a průmyslových staveb.
•
•
•
•
•

5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, občasnou práci z domova, SIM pro pracovní i soukromé účely
Průběžné technické a jazykové vzdělávání v pracovní době (AJ)
Formu spolupráce dle dohody (na HPP, DPP i externě)
Nástup dle dohody, ideálně ihned
Pracoviště: Praha
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