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.

PROJEKTANT DOPRAVNÍCH STAVEB:
Požadujeme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠ, SŠ technického zaměření
praxe v oboru výhodou, není podmínkou
MS office
znalost projektování v systému ACAD, (Civil 3D – výhodou)
Geodetické zaměřovaní - výhodou
Orientace v normách a technických předpisech
autorizace v oboru výhodou, není podmínkou
Znalost Aj – min. středně pokročilá (B1/B2 dle evropského referenčního rámce)
Řidičský průkaz – skupina "B"
Odpovědnost, samostatnost, schopnost týmové spolupráce, komunikativnost.

Nabízíme
• zázemí úspěšné a stabilní společnosti
• samostatnou tvůrčí práci
• profesní růst a vzdělávání
• motivující mzdové ohodnocení
• možnost práce v zahraničí
• příjemný kolektiv
• zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, týden dovolené navíc, firemní jazykovou výuka a
další)
• sociální program (penzijní připojištění)
Náplň práce
• Projektování dopravních staveb (od studií až po prováděcí dokumentaci)
• Účast na technických jednáních se zákazníkem
• Spolupráce s ostatními profesemi

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

Mgr. Marketa Krejci
HR Business Partner
Engineering & Technologies
Bilfinger Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Prvniho pluku 224/20, 186 59, Prague 8
Czech Republic
Phone +420 251 038 464
Mobile +420 730 800 189
marketa.krejci@bilfinger.com
www.tebodin.bilfinger.com
Trade register no. 44264186

