SOPREMA GROUP je světovým lídrem v hydroizolacích s důrazem na udržitelný rozvoj.
Soprema Group je od svého založení v roce 1908 nezávislá rodinná společnost. V současnosti
dodává na trh miliony m2 hydroizolačních, střešních a tepelněizolačních systémů po celém
světě.
V souvislosti s dalším rozvojem naší společnosti hledáme nového kolegu/kolegyni na pozici

Manažer rozvoje projektů junior
( Projects development manager junior)
Na pozici Manažera rozvoje projektů junior budete zodpovědný/-á za přípravu a realizaci
technické podpory projektů
Pracovní náplň:
• Příprava a prezentace technické dokumentace hydroizolačních, střešních a
tepelněizolačních systémů Soprema Group pro investory, projektanty a architekty
• Kontaktování a technická podpora projekčních a architektonických kanceláří
• Poradenská činnost pro investory a developery nových projektů
• Prezentace nabízených hydroizolací a zpracovávání nabídek pro aplikační společnosti
• Pravidelný reporting aktivit
• Monitoring a vyhodnocování situace na trhu / vývoj trhu, konkurence, ceny, …/
Požadujeme:
• Přehled o hydroizolačních a tepelněizolačních materiálech na střechy a spodní stavby
• Jazykové znalosti – čeština, angličtina
• Velmi dobré prezentační dovednosti a analytické uvažování
• Příjemné vystupování, přesvědčivost, flexibilita
• Uživatelská znalost práce s PC (MS Office)
• Řidičský průkaz ( B ) a ochota cestovat
Nabízíme:
• Zajímavou práci v dynamicky se rozvíjející zahraniční společnosti
• Mzdové ohodnocení odpovídající náročnosti dané pozice a roční bonus v závislosti na
dosažených výsledcích
• Notebook, mobilní telefon a služební auto i k soukromým účelům
• Možnost dalšího rozvoje a vzdělávání ( pravidelná školení v zahraničních výrobních
závodech )
Žádáme uchazeče, kteří se rozhodnou pro účast ve výběrovém řízení o kontaktování pouze
emailem. Budeme kontaktovat pouze ty uchazeče, kteří splňují požadavky uvedené v profilu.
Pokud Vás nebudeme kontaktovat do dvou týdnů, znamená to, že jste nebyl/a vybrán/a do
užšího výběrového řízení k osobnímu pohovoru. Děkujeme za pochopení.
Zasláním Vašeho životopisu dáváte společnosti TEXSA IZOLAČNÍ SYSTÉMY s.r.o. souhlas ke zpracování
Vašich osobních dat dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jejich uchování v personální
databázi této společnosti za účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu. Tento souhlas platí až do jeho odvolání.

