Bilfinger Tebodin is one of the world’s leading consultancy and engineering
companies. As a member of Bilfinger Group, we are part of a strong global
network of 37,000 people, offering expanded expertise in many areas.
Integrated world-class consultancy and engineering solutions, combined
with professional project- and construction management – wherever the
client is located.
Our services in Central & Eastern Europe: Bilfinger Tebodin in Central &
Eastern Europe covers all phases of a project lifecycle by its four crosscountry Business Lines: Consultancy, Engineering, Process Engineering and
Project Management Consultancy (PMC). Our markets: We have a strong
focus on Industrial, Food & Beverage, (Bio-) Pharma, Oil & Gas, Energy &
Utilities, Property and Infrastructure markets, bringing together specialized
knowledge and international expertise to offer our clients the best practice
solutions.
Our locations and people: We have 18 office locations in Hungary, Serbia,
Czech Republic, Poland, Romania, Russia, Ukraine and construction site
teams all over the region. Bilfinger Tebodin in Central & Eastern Europe is
one team of 800 fantastic colleagues, experts in their areas, ready to share
knowledge and make ideas work.
Our strength is a multi-discipline, dedicated, experienced team that is
committed to ensure successful execution of the clients’ needs.

Naše dlouholetá kolegyně odchází do důchodu. Otevíráme tedy výběrové řízení
na pozici Senior Asistent (Technický asistent) Projektového manažera /
Projektových manažerů:
Uvítáme šikovnou kolegyni / šikovného kolegu, který je technicky zdatný.

Požadujeme:









maximální technickou podporu projektovým manažerům (práce s PC, technické
výkresy a dokumentace, administrace projektů, komunikace s úřady, dodavateli,
hlídání časového harmonogramu, zajištění plynulé komunikace, atd.)
vzdělání technického směru podmínkou
časovou flexibilitu
angličtinu na úrovni B2
znalost MS Power Point, Outlook, Word, Excel, ACAD, MS Project
znalost Revit výhodou
komunikativní schopnosti - telefony subdodavatelům, členům projekčního týmu,
komunikace s úřady, atd.
ŘP sk. B včetně praxe v řízení

Co dále od nás můžete očekávat:








pracoviště 5 min. od metra C - Florenc
příjemné pracovní prostředí a vstřícný pracovní kolektiv
zázemí stabilní a úspěšné společnosti
profestní růst a vzdělávání (např. jazykové, soft & hard skills)
teambuildinové akce, společné sportovní aktivity
pružná pracovní doba
bohatý balíček zaměstnaneckých výhod (stravenky, týden dovolené navíc, sick
days, home office, jazykové kursy, penzijní připojištění, firemní chata, Multi Pass
CARD, káva & nápoje na pracovišti a další)

V případě zájmu se mi ozvěte, nebo doporučte naši pozici dále!
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