
Cenár/ka
Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce Drieňová, Bratislava

Druh pracovného pomeru plný úväzok

Termín nástupu ihneď, resp. dohodou

Ponúkaný plat 1400 EUR + mesačné prémie  +  ročná prémia.  S  úspešným uchádzačom je  možné dohodnúť aj  vyššie  mzdové podmienky v
závislosti od predošlých skúseností a osobnostných predpokladov na danú pozíciu.

Náplň práce a zodpovednosti Hľadáme novú sviežu posilu do nášho tímu stavebných cenárov. Ponúkame možnosť premeniť nadobudnuté vedomosti v rámci
štúdia do praxe. Ak sa orientujete v stavebníctve a chcete sa učiť od našich odborníkov, tešíme sa na Váš životopis. 

Vašimi hlavnými zodpovednosťami bude: 

• spolupráca pri vypracovávaní cenových ponúk, zabezpečovanie podkladov pre cenové ponuky,
• tvorba ukazovateľov v oblasti cien,
• tvorba individuálnych kalkulácií,
• tvorba výrobných kalkulácií,
• vypracovanie výpisov materiálov,
• spolupráca  a  komunikácia  s  ostatnými  oddeleniami  spoločnosti  pri  zabezpečovaní  potrebných  podkladov  pre  cenové

ponuky.

Zamestnanecké výhody, benefity 

• práca v stabilnej slovenskej spoločnosti so 70 ročnou tradíciou na stavebnom trhu
• 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
• 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 sickday - platené voľno na zotavenie, dovolenka naviac pre matky a osamelých rodičov
• firemné akcie, podpora dobrovoľníctva, podpora ecoaktivít "Do práce na bicykli" a iné
• odmena za odporučenie nového kolegu / kolegyne
• Multisport karta

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie min. stredoškolské

Zameranie / odbor stevebníctvo

Počítačové znalosti
• MS Office (Word, Excel, Outlook) - pokročilý
• CENKROS plus - Základy

Vodičský preukaz sk. B

Prax na pozícii / v oblasti prax na podobnej pozícii VÝHODOU

Iné požiadavky

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• analytické myslenie 
• presnosť, spoľahlivosť, zmysel pre detail 
• proaktívny prístup k práci, schopnosť dodržiavať pevne stanovené termíny 
• schopnosť čítať technickú dokumentáciu
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kariera@doprastav.sk www.doprastav.sk

Informácie pre uchádzača

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