Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. působí v České republice od roku 1992 a patří do skupiny
Wienerberger AG, která představuje největšího světového výrobce cihel. Po převzetí společnosti Tondach
v roce 2015 se společnost stala největším výrobcem keramických střešních krytin v České republice a současně
celá skupina je leaderem střešních krytin v Evropě.
Společnost má sídlo v Českých Budějovicích, odkud řídí výrobu a prodej žádaných výrobků v kompletním a
moderním systému Porotherm pro pozemní stavby. V šesti závodech vyrábí cihelné bloky pro vnější a vnitřní
zdivo, keramobetonové překlady a keramické polomontované stropy značky Porotherm. Pro náročnější
zákazníky nabízí lícové cihly, obkladové pásky Terca a cihlové dlažby Penter.

Technický poradce
Hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici Technického poradce pro Prahu a severočeský kraj
(Teplice, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Děčín, Chomutov, Litoměřice, Most, Cheb, Sokolov, Tachov,
Beroun, Rakovník, Louny).

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
• Odborný a technický servis k výrobkům Porotherm a Tondach u projekčních kanceláří a stavebních
firem
• Získávání informací o projektech
• Podpora prodejního týmu v technických otázkách
POŽADUJEME:
• VŠ stavebního směru podmínkou
• Praxe v projektování nebo provádění staveb - výhodou
• Časová flexibilita
• Samostatnost
• ŘP sk. B
• Práce na PC (uživatelsky programy Office, Autocad)
• Schopnost vyhledávat a identifikovat obchodní příležitost na trhu ve fázi projektové přípravy staveb výhodou
• Praxe v projektování, provádění nebo dozorování staveb bytových domů - výhodou
• Autorizace v oboru pozemní stavby - výhodou
NABÍZÍME:
• Zázemí stabilní společnosti
• Zaškolení, možnost profesního růstu
• Benefity společnosti - příspěvky na penzijní připojištění, zaměstnanecké slevy na produkty, služební
automobil a telefon i pro osobní potřebu, příspěvky na stravování, příjemné pracovní prostředí,
firemní akce, právní poradenství,..aj.
MZDA: 35.000 – 40.000,- Kč hrubého / měsíčně – dle prokázaných schopností a znalostí
Nástup možný od 1.1.2018
Vaše nabídky s profesním životopisem zasílejte včetně telefonického kontaktu na e-mail:
miroslava.bubenikova@wienerberger.com, Miroslava Bubeníková, tel. +420 383 826 450

