Haidy je ryze česká společnost působící na trhu již více než šest let. Sídlíme na Praze 4, ale
působíme po celém území české republiky. Jelikož se náš produkt stává čím dál více populární, na
naše konto si připisujeme další a další rekonstrukce či novostavby rodinných domů, bytů, hotelů, ale i
škol a developerských projektů. Potřebujeme posílit náš tým! Díky kvalitám našeho produktu se
setkáváme s velmi zajímavými investory, které za žádnou cenu nechceme zklamat, proto hledáme
kolegu s dobrým proklientským přístupem. Nejsme žádný korporát, jsme dynamická a rychle rostoucí
firma. Máme stejný cíl a vize. Všem našim zaměstnancům dáváme možnost seberealizace, důkazem
toho může být i fakt, že většina našich zaměstnanců je s námi již od prvopočátků firmy.
Baví Vás moderní a nadčasová technologie? Zajímáte se o automatizaci bydlení, která je stále více
populární? Pak neváhejte a staňte se součástí společnosti, která má obrovské ambici a potenciál.
Buďte u zrodu nových zajímavých projektů.
V tuto chvíli naše oddělení technologických inovátorů, hledá posilu na pozici projektového manažera
na dlouhodobou spolupráci.

Co Vás čeká:
·
·
·
·
·
·

Obchodní i odborná komunikace s klienty (telefonicky, mailem, osobně),
Interní komunikace v rámci celé společnosti,
Řízení zakázek ve fázi projektů i realizace pro svěřené klienty, podílení se na tvorbě technického
řešení,
Objednávky na dodávky dílčích prací. Koordinace navazujících profesí, kontrola plnění a termínů,
Zodpovědnost za dodržení harmonogramu, rozpočtu a předání úkolů dle domluvených termínů,
ekonomické vedení zakázky, sledování cash flow
Kontrola a dohled nad stavbyvedoucími a vykonané práce jejich pracovníků

Co nabízíme my:
·
·
·
·
·
·
·
·

Práci na plný úvazek ve stabilní firmě
Zaškolení a profesní růst
Zajímavou a tvůrčí pracovní činnost, možnost seberealizace
Práci ve funkčním a příjemném mladém pracovním týmu, jsme jedna velká rodina
Flexibilní pracovní doba
Zajímavé finanční ohodnocení
Osobní přístup a férové jednání
Zázemí prosperující výhradně české společnosti

Naše požadavky:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

SŠ nebo VŠ vzdělání (technického směru) – vhodné i pro absolventy
Zkušenosti v oboru stavebnictví, ev. strojírenství, elektro.
Zkušenosti z oboru větrání a TZB výhodou
Řidičský průkaz sk. B
Velmi dobrou znalost práce na PC (Microsoft Office - Word,Excel)
Zkušenosti na přípravě projektů po technické i cenové stránce
Komunikace v Aj či Nj výhodou
Chuť učit se novým věcem
Samostatnost a zodpovědnost
V případě zájmu prosím zašlete strukturovaný životopis na email: karolina.venclikova@haidy.cz

