Jsi člověk plný energie, hledáš smysluplnou stáž a chceš z ní mít radost? Chceš být součástí úspěšné
soukromé firmy podnikající v architektuře a realizaci dřevostaveb? Chceš se rozvíjet ve společnosti,
jejíž široká škála aktivit zahrnuje vše od projekce, přes realizaci až po návrh interiérů a nábytku? Chceš
projektovat a následně být u realizace moderních dřevostaveb s akcentem na energetickou
úspornost? Ať už hledáš brigádu, nebo odbornou stáž s cílem jednou u nás pracovat, pojď
získávat nové zkušenosti na nejprestižnější adrese pro dřevostavby! Rádi se o tobě dozvíme víc,
takže se nám neboj napsat.

PROJEKTANT DŘEVOSTAVEB
ODBORNÁ STÁŽ
Co tě u nás čeká:
•
•
•
•

Prosperující česká společnost zaměřená na dřevostavby;
Firma věnující se zajímavým a progresivním projektům s využitím dřeva – vybrané realizované
reference najdeš na stránkách www.domesi.cz;
Příprava projektové dokumentace v souladu s architektonickou studií a požadavky zákazníka
pod vedením senior projektanta a aktivní spoluprací s architekty;
Kolegové profíci, kteří jsou vždy připraveni pomoci, aby šla naše společná práce kupředu.

Co čekáme od tebe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Studuješ poslední ročníky magisterského studia stavebního směru;
Máš-li SŠ vzdělání stavebního / technického směru, tak to bereme jako velkou výhodu;
Máš-li praxi, výborně, ale i bez ní u nás najdeš uplatnění;
Umíš v Allplanu? Super, pokud ne, určitě najdeme řešení;
Komunikaci stejně jako my považuješ za klíčovou a nechybí ti technické myšlení;
Čiší z tebe entuzismus a disciplína ti není cizí – jsme špička v oboru a nadšení pro věc je nám
tedy blízké;
Nadšeně se učíš novým věcem, protože my se neustále posouváme kupředu;
Samostatnost a zdravý rozum jsou základ, přece jenom tě nebudeme neustále "vodit za ruku";
Jestli umíš anglicky, neztratí se to, protože sem tam přijdou i klienti ze zahraničí.

Co od nás můžeš očekávat:
•
•
•
•
•

Kompletní zaškolení do projektování dřevostaveb;
Flexibilní pracovní dobu;
Vzdělávací kurzy a školení pro tvůj rozvoj v oblasti dřevostaveb;
Zajímavé ohodnocení za zpracování projektu;
Místo výkonu práce na Praze 3.

Svoje CV pošli na adresu kariera@prodesi.cz
Těšíme se na spolupráci

Prodesi, v. o. s., Husitská 502/36, 130 00 Praha 3

