
Projektant/ka 

Do našeho týmu v Praze a v Brně hledáme novou posilu na pozici projektanta / projektantky pozemních
staveb.

Vaší náplní práce bude:
    Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních

    Práce na českých i zahraničních infrastrukturních projektech

Co od vás očekáváme a co mlže být výhodou:
    VŠ/SŠ vzdělání stavebního směru (pozemní stavby)

    Min. 5 let praxe v oboru pro Brno, do Prahy uvítáme i čerstvého absolventa

    Výborná znalost práce s AutoCAD (2D, 3D) s přesahem do BIM, MS Office

    schopnost převzít zodpovědnost za dílčí část projektu

    Znalost Aj vítána

    Schopnost samostatné práce, spolehlivost a zodpovědnost a zejména ochotu dále se vzdělávat

A my vám na oplátku nabízíme:
    Získávání zkušeností v mezinárodním prostředí skupiny Sweco

    Motivační finanční ohodnocení a roční bonusy na základě výsledků

    Flexibilní pracovní dobu nebo její individuální rozvržení

    Přátelské pracovní prostředí

    Možnost částečné práce z domova

    Osobní a profesního rozvoj v rámci pracovních úkolů či odborných a softskillových školení

    Firemní benefity (25 dní dovolené, stravenky, cafeterie, lekce jógy na pracovišti, nápoje na pracovišti, firemní akce,
služební telefon, zvýhodněný tarif na volání od mobilního operátora pro rodinné příslušníky, notebook, odborné, soft skills
a jazykové kurzy, ovoce na pracovišti)

    Neformální dress code

    Příjemně dostupnou lokalitu v Praze i v Brně

Další postup:
V případě, že vás pozice zaujala a dovedete si představit, že by to pro Vás bylo „to pravé ořechové“ a 
zároveň splňujete základní požadavky, zašlete svůj STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS e-mailem
na: kristina.schmiederova@sweco.cz, do předmětu uveďte referenční číslo 14101, či zavolejte na 
tel. č.: 261 102 255.

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání
Odesláním Vašeho CV berete na vědomí, že osobní údaje v něm obsažené budou zpracovávány po dobu trvání výběrového řízení. 
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v naší společnosti naleznete na 
https://www.sweco.cz/kariera/informace-o-zpra-covani-osobnich-udaju-uchazecu-o-zamestnani/ .
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