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Prípravár stavieb (Pardubice)
Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce Pardubice

Druh pracovného pomeru plný úväzok

Termín nástupu ihneď, resp. dohodou

Ponúkaný plat dohodou v závislosti od predošlých skúseností a osobnostných predpokladov na danú pozíciu

Náplň práce a zodpovednosti
• Čo vás čaká: 
• vypracovanie návrhu technického riešenia stavby, podkladov pre cenovú časť ponuky a harmonogramu stavebných prác,
• kalkulácia stavebných prác,
• spracovanie dokumentov úspešnej zákazky, príprava výstupov pre realizáciu stavby,
• zabezpečovanie prípravy realizácie stavby v jej jednotlivých fázach,
• spracovanie projektov zariadenia staveniska,
• rozpracovanie technológie výstavby zákazky,
• vypracovanie projektu realizácia stavby,
• zaistenie podkladov výrobnej prípravy počas realizácie stavby,
• kontrola realizácie a vyhodnocovania dodržiavania plánov a harmonogramov,
• koordinácia činností v procesoch odovzdania a vyhodnotenia zákazky.

Zamestnanecké výhody, benefity: 

• práca v stabilnej spoločnosti so 70-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 školení s možnosťou rozšírenia kvalifikácie 
• flexibilná časť pracovnej doby 
• príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie 
• finančná odmena pri pracovných a životných jubileách 
• 4 Sick day - platené voľno na zotavenie, dovolenka naviac pre matky a osamelých rodičov 
• odmena za odporučenie nového kolegu

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie Stredoškolské, vysokoškolské výhodou

Zameranie / odbor stavebníctvo

Počítačové znalosti MS Office (Word, Excel, Outlook) - pokročilý

Administratívne a ekonomické znalosti
• AutoCAD , MS Project – základy 
• Cenkros Plus - výhodou

Vodičský preukaz sk. B výhodou

Prax na pozícii / v oblasti Prax na pozícii prípravára výhodou, vhodné aj pre absolventov so stavebným zameraním.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• čítanie a práce s technickou dokumentáciou 
• technické a analytické myslenie 
• samostatnosť a zodpovednosť 
• komunikačné zručnosti

Informácie pre uchádzača

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