Podpora divize projektového řízení
Hledáme nadšené juniory / absolventy. Končíš právě ve škole? Přidej se k nám. Čeká
Tě ještě rok školy? Co začít jako brigádník a po čase se uvidí? Nemáš praxi? Nevadí, my
Tě rádi zaučíme. Chceš si ještě užít prázdniny? Není problém - začneš u nás v září.
Nevíš úplně přesně, co bys chtěl v tomto oboru dělat? Můžeš začít jako support celé
divize a časem se uvidí?
Lze se vyprofilovat jak technicky, tak finančně, na stavbu anebo do kanceláře. Rozptyl
různých činností je u nás veliký. Zkrátka u nás není nic problém.
Nabízíme možnost pro absolventy - juniory, kteří chtějí jednoduše do "stavařiny". Máš
stavební fakultu? A umíš alespoň trochu anglicky? Prima! Vše ostatní se naučíš u nás.
Náplň práce:







kalkulace a rozpočty
podpora projektových manažerů a aktivní spolupráce s nimi
podpora teamu na stavbě
administrace projektové dokumentace
spolupráce při výběrových řízeních
atd. atd. atd.

Velmi podporujeme interní firemní růst, pokud Tě některá ze zmíněných oblastí
bude více bavit, můžeš se jí věnovat v budoucnu na plno.
Požadujeme:




AJ cca B1 - B2
SŠ, VŠ technického nebo technicko - ekonomického směru / technické nadání
a znalosti!!!! (stavební fakulta)
chuť se rozvíjet a dále se učit

Nabízíme:








Pružnou pracovní dobu
Zázemí úspěšné a stabilní mezinárodní společnosti (po světě máme 35.000
zaměstnanců)
Kancelář v centru Prahy (cca 3min chůze od metra Florenc, nedaleko
Masarykova a Hlavního nádraží)
Samostatnou i týmovou tvůrčí práci
Stabilitu, jistotu a možnost mezinárodní spolupráce
Rotaci mezi kancelářemi / zeměmi
Mezinárodní školení a vzdělávání, možnost zařazení do skupiny Young Talents







Profesní růst a vzdělávání
Prima pracovní kolektiv
Zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, týden dovolené navíc,
jazykovou a odbornou výuku, sick days, home office, atd.)
Sociální program (např. penzijní připojištění)
Firemní rekreační zařízení

Těšíme se na Tvůj životopis.
Markéta / HR
marketa.krejci@bilfinger.com

Pokud jsi dočetl/a až sem, asi Tě zajímáme, přečti si tedy něco málo o nás:

Bilfinger Tebodin Czech Republic s.r.o. je inženýrská a konzultační společnost, která
působí v České republice již více než 50let a dodává svým klientům služby v oblasti
projektování, konzultací a projektového managementu investičních projektů pro
různá odvětví průmyslu. Zkušenosti více než 200 tuzemských inženýrů ve spolupráci
se 3 400 odborníky ze zahraničních kanceláří Tebodin a dalšími společnostmi ze
skupiny Bilfinger, jíž je Tebodin součástí, přináší našim klientům výbornou znalost
nejen českého investičního prostředí.
Mezi naše významné klienty patří například: Škoda Auto, MND, Net4Gas, Nestlé, ČEZ,
Kofola.

