Nabídka práce
pro absolventy ČVUT Fakulty stavební
a studenty vyšších ročníků FSv

V Praze dne 02.01 2018

ProjektyZeman.cz – Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o. je flexibilní projektovou společností zaměřenou
na oblast pozemních staveb s víceletou tradicí na českém trhu. Poskytujeme konzultační a projektové služby v
oblasti pozemních staveb, statiky a diagnostiky stavebních konstrukcí. Pracovní záběr je od stavebních průzkumů,
přes studie, jednotlivé projektové fáze až po služby související s realizací samotného stavebního díla. V naší
společnosti klademe důraz na kvalitní práci a rovnováhu mezi osobním životem a prací.
Nabízíme volná pracovní místa na pozice:
 Projektant pozemních staveb – stavební projektant, architekt
 Projektant pozemních staveb – statik
K dlouhodobé spolupráci na DPP, ŽL později HPP hledáme stavebního projektanta, vzdělání VŠ stavební,
zkušenost s projektováním staveb výhodou; dobrá znalost práce v AutoCADu podmínkou. Náplní práce bude
zejména, zpracování výkresové dokumentace stavební části, architektonická tvorba, koordinace a administrace
projektů a další související činnosti (projektant pozemních staveb, architekt). Navrhování a posuzování nosných
konstrukcí, tvorba projektové dokumentace konstrukční části (statik). Jiné praktické dovednosti výhodou.
Nabízíme:

pestrou práci na zajímavých zakázkách,
příjemné pracovní prostředí v Praze 4,
přátelský kolektiv,
platové ohodnocení úměrné pracovnímu výkonu,
možnost seberealizace a vzdělávání,
získávání praxe pod odborným vedením,
práce s využitím moderního SW (3D).

Požadujeme:

dobrou znalost AutoCADu a MS Office,
samostatnost, zodpovědný přístup a spolehlivost,
příjemné vystupování a komunikační schopnosti,
znalost dalších SW výhodou (např. Revit),
týmová spolupráce, loajalita,
český jazyk slovem i písmem,
chuť učit se novým věcem.

Úvazek:

úplný nebo částečný (pro studenty min. 1,5 dne v týdnu)

Nástup:

dle dohody (ideálně únor 2018)

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte a zašlete CV.

Kontaktní osoba:

Ing. Miroslav Zeman, Ph.D., jednatel
mob: 777 867 741; email: m.zeman@projektyzeman.cz
www.projektyzeman.cz

ProjektyZeman.cz – Projektová a konstrukční kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Záběhlice, Bojanovická 2715/11, PSČ 141 00,
IČ 24242462, DIČ 24242462, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 196555.

