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Asistent / asistentka stavbyvedúceho aj pre absolventov
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce

České Budějovice

Druh pracovného pomeru

plný úväzok

Termín nástupu

ihneď, resp. dohodou

Ponúkaný plat

1 000 EUR + príplatok za prácu v ČR + mesačné prémie, ročná prémia. S úspešným uchádzačom je možné dohodnúť aj vyššie
mzdové podmienky v závislosti od predošlých skúseností a osobnostných predpokladov

Náplň práce a zodpovednosti

Ponúkame výbornú príležitosť pre absolventov stavebných škôl. Dopĺňame tím našich skúsených stavbyvedúcich o novú posilu.
Hľadáme novú kolegyňu, kolegu, ktorí majú chuť získať nové cenné skúsenosti od našich najlepších odborníkov.
Čo zveríme do Vašich rúk?
•
•
•
•
•
•

vedenie stavebného denníka na základe predložených podkladov,
triedenie laboratórnych protokolov,
práca s projektovou dokumentáciou,
operatívne riešenie situácii v stavebnej výrobe,
spolupráca a podpora činností stavbyvedúceho pri riadení realizácie stavebných prác,
zodpovednosť za plnenie predpisov BOZP, OPP a ochrany životného prostredia.

Zamestnanecké výhody, benefity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

práca v stabilnej slovenskej spoločnosti s viac ako 69 ročnou tradíciou
zaujímavé finančné ohodnotenie (základná zložka mzdy + mesačné prémie + ročná prémia)
podieľanie sa na realizácii významných stavebných projektov, priestor pre vlastnú iniciatívu a nápady
bezplatné vzdelávanie v podobe pravidelných školení s možnosťou rozšírenia kvalifikácie
flexibilná časť pracovnej doby
príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
príspevky zo sociálneho fondu pri dlhodobej PN a nepriaznivej životnej situácii, príspevok na rekreáciu
finančná odmena pri pracovných a životných jubileách
4 Sick day - platené voľno na zotavenie, dovolenka naviac pre matky a osamelých rodičov
firemné akcie „Športový deň“, podpora dobrovoľníctva „Naše Mesto“, podpora ecoaktivít „Do práce na bicykli“ a iné
zabezpečené ubytovanie a doprava na miesto stavby

Požiadavky na zamestnanca
Minimálne požadované vzdelanie

stredoškolské s maturitou

Zameranie / odbor

stavebníctvo

Jazykové znalosti

Počítačové znalosti

• Anglický jazyk - výhodou

•
•
•
•

Microsoft Word - Pokročilý
Microsoft Excel - Pokročilý
Microsoft Outlook - Pokročilý
Microsoft Project - Základy

Vodičský preukaz

skupina B

Prax na pozícii / v oblasti

prax na podobnej pozícii výhodou
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Osobnostné predpoklady a zručnosti
•
•
•
•
•

organizačné schopnosti
samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita a lojalita
vysoké pracovné nasadenie
zodpovednosť, praktické myslenie
komunikatívnosť

Informácie pre uchádzača
Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem.Vaše životopisy môžete zasielať na adresu kariera@doprastav.sk

kariera@doprastav.sk

www.doprastav.sk
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