SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60
620 00 Brno
Telefon: +420 545 220 006
Fax: +420 545 229 676
E-mail: morava@swietelsky.cz
Internet: www.swietelsky.cz

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. patří mezi významné stavební firmy v České republice zejména v oboru
dopravního a inženýrského stavitelství. Více info o společnosti – viz www.swietelsky.cz
Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, pobočka Brno, přijme
do pracovního poměru THP pracovníky na pozici :

MISTR / STAVBYVEDOUCÍ
Požadujeme:









SŠ, VŠ vzdělání stavebního směru
Komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost rozhodování
Časovou flexibilitu
Ochotu se dále vzdělávat
Praxe v oboru realizace dopravních staveb a kanalizací je výhodou
dobrou znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B
bydliště Brno a okolí
vhodné i pro absolventy

Náplň práce :
 samostatné řízení stavební výroby (dopravní a inženýrské stavby)
 koordinace stavebních prací a materiálových dodávek, kontrola kvality
 odpovědnost za dodržování stavebních postupů, projektové dokumentace, splnění závazků
vyplývajících ze Smlouvy o dílo
 aktivní komunikace se zástupci investora, projektantem, dotčenými orgány státní správy
 spolupráce s vedoucími pracovníky během realizace zakázek, plánování stavební výroby pobočky
 spoluodpovědnost za dosahovanou ekonomickou rentabilitu staveb
Nabízíme :
 zajímavou práci ve stabilní zahraniční společnosti
 dobré finanční ohodnocení
 práce na HPP
 možnost profesního rozvoje, pravidelná školení
 zaměstnanecké výhody (stravenky, příspěvek na ŽP, ….)
 místo výkonu práce: Brno , stavby v blízkém okolí do 50 km
 pro absolventy zaškolení a vstřícný přístup během zapracování

KONTAKTNÍ OSOBA: p. Lomičová j.lomicova@swietelsky.cz tel.: 724 238 921

Sídlo pobočky Brno : Jahodová 60 , Brno 620 00

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích odd. C, vl. 8032
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Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. patří mezi významné stavební firmy v České republice zejména v oboru
dopravního a inženýrského stavitelství. Více info o společnosti – viz www.swietelsky.cz

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, pobočka Brno, přijme
do pracovního poměru THP pracovníky na pozici :

PŘÍPRAVÁŘ STAVEBNÍ VÝROBY (DOPRAVNÍ STAVBY A KANALIZACE)
Požadujeme:









SŠ, VŠ vzdělání stavebního směru
Komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, pečlivost
Časovou flexibilitu
Ochotu se dále vzdělávat
Praxe v oboru přípravy staveb a kalkulací je výhodou
výbornou znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B
bydliště Brno a okolí
vhodné i pro absolventy

Náplň práce :
 příprava hlavní stavební výroby
 výběr dodavatelů stavebních materiálů, subdodavatelů pro zakázky, zajištění souladu s projektovou
dokumentací a Smlouvou o dílo, koordinace dodávek
 zajišťování objednávek, smluv, kontrola jejich plnění
 aktivní spolupráce se stavbyvedoucími a vedením pobočky během realizace staveb
 příprava a kompletace dokladů pro předání staveb
 aktivní komunikace se zástupci investora, projektantem, dotčenými orgány státní správy

Nabízíme :
 zajímavou práci ve stabilní zahraniční společnosti
 dobré finanční ohodnocení
 práce na HPP
 možnost profesního rozvoje, pravidelná školení
 zaměstnanecké výhody (stravenky, příspěvek na ŽP, ….)
 místo výkonu práce: Brno
 pro absolventy zaškolení a vstřícný přístup během zapracování
KONTAKTNÍ OSOBA: p. Lomičová j.lomicova@swietelsky.cz tel.: 724 238 921
Sídlo pobočky Brno : Jahodová 60 , Brno 620 00

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích odd. C, vl. 8032
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