KONZULTAČNÍ INŽENÝR

Náš tým neustále rozšiřujeme o nové konzultanty, kteří mají chuť dělat stavební projekty
jinak a lépe. A kteří mají odvahu pustit se do nových doposud neprobádaných oblastí ve
stavebnictví.
Hledáme odborníky na projektový management a dopravní stavitelství.
Máte vystudovanou stavební, ekonomickou nebo právní fakultu? Baví vás práce v týmu? Jste
samostatní, spolehliví a máte tah na branku?
Nabízíme Vám pozici Konzultační inženýr ve stavebnictví.

Jaká je pracovní náplň Junior konzultačního inženýra?
•
•
•
•
•
•
•

zajištění informací o konkrétním stavebním projektu
komunikace s objednatelem i zhotovitelem za asistence projektového manažera
účast na jednáních a kontrolních dnech stavby
analýza a posuzování částečných podkladů
tvorba požadovaných výstupů – písemné zprávy
administrace změn během výstavby
činnost v rámci projektového týmu, a hlavně podpora projektového manažera

Co je pro nás důležité – jakého kolegu do týmu hledáme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru, možno i ekonomicko-právní SŠ
anglický jazyk – mírně pokročilý
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
zdravý selský rozum, přemýšlení v souvislostech
smysl pro zodpovědnost
organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu
samostatnost, rozhodnost, důslednost, preciznost, spolehlivost
uživatelská znalost práce s MS Office
znalost MS Project výhodou

Nabídka ohodnocení a benefitů

Jsme hrdí na firemní hodnoty CM: novátorství, kuráž, šlechetnost, gentlemanství. Je vám to
blízké a chcete s námi tyto hodnoty sdílet a šířit? Rádi vás přivítáme v týmu.
Jsme mladá ryze česká společnost působící na stavebním trhu v ČR. Jsme průkopníci v oblasti
contract managementu a jsme na to pyšní.
Každého v týmu si vážíme a náležitě hodnotíme. Proto mimo jiné nabízíme:
• flexibilní pracovní dobu
• firemní notebook
• vzdělávací kurzy
• pohodový kolektiv inteligentních lidí
• možnost profesního růstu
• pracovní poměr na plný úvazek
• smlouvu na dobu neurčitou
• možnost být součástí nového perspektivního odvětví stavebního trhu
• podporu seberealizace, získávaní nových zkušenostní a znalostí v širším okruhu
stavebnictví

•
•
•
•
•
•

adekvátní finanční ohodnocení
stravenky
multisport kartu
sick days
home-office
25 dní dovolené

Rádi dáme šanci absolventům i studentům VŠ třeba částečným úvazkem.
Nástup možný ihned.
Myslíte si, že máte českému stavební trhu co nabídnout? Pošlete nám svůj profesní životopis
a krátký motivační dopis na steffanova@cmanagement.cz.

