
Stavbyvedúci / Asistent stavbyvedúceho - dopravné stavby (Praha)
Informácie o pracovnom mieste

Miesto výkonu práce Praha, Stredočeský kraj

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 Hľadáme nového kolegu / kolegyňu na pozícii  stavbyvedúci.  Táto práca vyžaduje cestovanie za aktuálnymi zákazkami v rámci
Českej republiky, hlavne Stredočeský kraj.

Vaše pracovné povinnosti budú:

• zodpovednosť  za organizáciu a realizáciu stavebných prác v súlade s harmonogramom postupov prác a dodržiavaním
požiadaviek kvality,

• zodpovednosť za dodržiavanie technologických postupov,
• zodpovednosť za správne plánovanie postupov stavebných prác,
• zaistenie projektovej a realizačnej dokumentácie zákaziek,
• zodpovednosť za odovzdávanie dokladov potrebných na fakturáciu a mesačnú závierku,
• koordinácia prác realizovaných cez subdodávatelia, spolupráca pri výberových konaniach na subdodávatelia,
• zabezpečovanie vykonávaných činností v súlade so zmluvou o Dielo, platnou legislatívou a internými predpismi.

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
• 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
• zabezpečená doprava a ubytovanie v mieste stavby

Požiadavky na zamestnanca

Minimálne požadované vzdelanie stredoškolské s maturitou resp. vysokoškolské

Zameranie / odbor stavebné

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

Vodičský preukaz skupina B

Prax na pozícii / v oblasti
• min. 3 roky praxe na pozícii stavbyvedúce, alebo asistent stavbyvedúceho
• skúsenosti s realizáciou dopravných stavieb

Iné požiadavky odborná spôsobilosť stavbyvedúceho VÝHODOU

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• organizačné schopnosti
• samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, lojalita
• vysoké pracovné nasadenie
• pozornosť, praktické myslenie
• komunikatívnosť, schopnosť riadiť a viesť pracovný kolektív
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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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