PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Společnost je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009

Projekční kancelář Building s. r. o. zpracovává významné projekty v oblasti pozemních staveb
– bytové výstavby, administrativních budov a hotelů ve všech stupních projektové dokumentace.
Používáme systém projektování BIM. Více o naší společnosti na www.building-sro.cz
V budovách, jejichž konstrukci společnost projektovala sídlí např. Microsoft, Hewlett Packard,
ČEZ, Komerční banka, Vodafone, Siemens, Oracle, hotel Mariott.
NÁZEV POZICE: PROJEKTANT STATIK
Pozice je vhodná pro absolventy i pro zkušenější projektanty.
Co vám můžeme nabídnout:
- zázemí velké projekční společnosti, které na trhu úspěšně funguje přes 25 let,
- spolupráci s prestižními architektonickými kancelářemi, stavebními firmami a velkými českými i
zahraničními investory,
- nadstandartní platové ohodnocení,
- po zapracování samostatné vedení projektů,
- možnost podílet se na zpracování PD významných projektů,
- zpětnou vazbu ze strany projektantů, architektů a realizačních firem,
- vždy aktuální špičkový kreslící a výpočetní software,
- profesní a kariérní růst,
- příspěvek na stravné,
- motivačně nastavené odměny,
- firemní akce, externí i interní semináře jako podpora profesního rozvoje, exkurze na stavby,
- příjemný pracovní kolektiv se zkušenými projektanty,
- pružnou pracovní doba,
- sick days,
- možnost placených přesčasů,
- odbornou spolupráci s ČVUT.
Co vás čeká:
- navrhování statických částí projektů ve všech stupních projektové dokumentace,
- navrhování především železobetonových konstrukcí, ocelových konstrukcí, rekonstrukcí
velkých administrativní budov, bytových komplexů a staveb občanské vybavenosti včetně jejich
založení,
- po zapracování samostatná práce a vedení zakázek - od návrhu koncepce nosné konstrukce,
přes vytvoření výpočetních modelů, zpracování výkresů až po autorský dozor na stavbách,
- komunikace s architekty, investory, stavebními inženýry a stavebními firmami,
- modelování konstrukcí ve 3D - rozvíjíme projektování systémem BIM.
Informace o pozici:
Místo pracoviště: Peckova 301/13, Praha 8 – Karlín
Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva, práce na živnostenský list/IČO
Plat: 30 000 – 45 000 Kč/měsíc
Požadované jazyky: Čeština
Kontakt: Ing. Zdeněk Muška
muska@building-sro.cz
mobil: 736 767 517

Sídlo společnosti:
Slavíkova 20
130 00 Praha 3

Kanceláře společnosti:
Peckova 13
186 00 Praha 8

Tel. Kanceláře:
Tel. :+420 224 814 546, 224 815 718
Fax :+420 224 813 219
E-mail: building@building-sro.cz
www.building-sro.cz

IČO: 453 171 27
DIČ: CZ453 171 27
Reg.: Krajský obchodní soud
Oddíl C vložka 7687

