Firma GIF ActiveVent s.r.o. s 20 letou tradicí na českém trhu přijme do malého týmu projektanta
/projektantku - kresliče/kresličku VZT stropů do gastronomických provozů. Stabilní zázemí poskytuje
mateřská společnost GIF ActiveVent GmbH, Freiburg, Německo. Tým GIF ActiveVent s.r.o. se zabývá
poradenstvím, projektováním, servisem a montáží vzduchotechnických stropů GIF - viz web www.gifactivevent.cz nebo www.gif-activevent.com. Práce je vhodná pro lidi s praxí i pro čerstvé absolventy.
Pracovní náplň:
• hlavní náplní práce je navrhování VZT stropů v AutoCADu a související činnosti (zakládání složek, tisk
podkladů, výpočet VDI, vytváření soupisek materiálu, tisk výkresů), jedná se převážně o kancelářskou
práci u počítače, občas je potřeba jet na stavbu (kontrolní den, převzetí staveniště apod.).
Požadavky:
• VŠ vzdělání stavebního zaměření
• technické myšlení
• práce na PC – AutoCAD, MS Office - Word, Excel - psaní textu, základní tabulky
• řidičský průkaz skupiny B - občasné výjezdy na stavby
• znalost AJ nebo NJ - občasná komunikace mateřskou firmou
• schopnost práce samostatně i v kolektivu
Nabízíme:
• příjemné pracovní prostředí - max. 2 zaměstnanci v kanceláři
• dobrá dostupnost - metro Českomoravská, tram 16, 14, bus Českomoravská
• dobré finanční ohodnocení
• důkladné zaškolení v ČR
• práce na zakázkách pro ČR a SR
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek na dopravu
Doplňující informace:
• jedná se o práci na plný úvazek (po – pá 8 h denně, pracovní doba 8:00 - 16:30 h)
• plat 22 000 – 29 000 Kč hrubého
• pracovní smlouva na dobu neurčitou
• 3 měsíční zkušební doba
• nástup únor/březen 2018
Pokud Vás naše nabídka oslovila, neváhejte a zašlete nám svůj životopis na adresu nadezda.sugova@gifactivevent.com.
S přáním hezkého dne / Mit freundlichen Grüβen
Ing. Naděžda Šugová
obchodní oddělení
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