
 

 

 

„Umíš dobře anglicky, 
nemáš problém cestovat 
a rád by sis vyzkoušel/a 
práci ve svém oboru? 

 
Nabízíme spolupráci na 
zahraničních projektech 

pro naše klienty.  

 
  

Koho hledáme 
Máme velmi dobrou zkušenost se studenty 
z Fakulty bezpečnostního inženýrství, kteří 
mají chuť cestovat a přitom pracovat, ve 
svém budoucím oboru. Hledáme tedy další 
zájemce, kteří dokáží komunikovat 
v angličtině (další jazyk výhodou) a nemají 
problém sbírat zkušenosti v našem týmu na 
zahraničních zakázkách. Většinou motivace 
a snaha naučit se novému, je někdy více 
než zkušenosti, které lze získat. 

  

  

 

 

 

 

 
ARRANO GROUP S.R.O. 

— 

Ing. Radovan Liberda, vedoucí 
zahraničních projektů 

— 

radovan.liberda@arranogroup.cz 

Phone: 739 575 184 

— 

www.arranogroup.cz 

 

 
PRÁCE V 
ZAHRANIČÍ 

 
Nabídka praxe, brigády či 
práce na plný úvazek v 
zahraničí 

    

 

  

 



 

Jaké jsou projekty 
V letošním roce se nám nabízí projekty, jak 
v Evropě (Rakousko, Francie), tak v Jižní 
Americe. Pravidelně působíme pro dlouhodobé 
klienty, kdy zajišťujeme na stavbách tzv. Safety 
Supervizora. Tato pozice, není často 
podmíněna odbornými způsobilostmi, ale 
především jazykovou znalostí a alespoň 
základními zkušenostmi v prevenci rizik v oblasti 
BOZP. Dohlížíme na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci jednotlivých dodavatelů na 
staveništi či pracovišti.  

• Rakousko 

• Francie 

• Jižní Amerika 

• Kanada 

• USA 

 

 

 

Co nabízíme 
Rozhodně práci v mladém kolektivu. 
Zlepšit své jazykové dovednosti a rozvíjet 
své znalosti ze školy, pod dohledem 
zkušenějších kolegů. Získat následně u 
společnosti práci na plný úvazek či 
dlouhodobě spolupracovat na projektu. 

Lákavá je i finanční stránka, kdy stáže 
v zahraniční jsou finančně zajímavě 
ohodnoceny. 

Následně je možné u společnosti získat i 
odborné způsobilosti k činnosti 
Koordinátora BOZP na staveništi a 
v Prevenci rizik v oblasti BOZP, neboť jsme 
akreditovanou společností schválenou 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Mnohé nezbytné dovednosti lze 
získat výlučně ve škole života.  

 
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

Společnost Arrano Group s.r.o. je na trhu již 14 let, 
kdy původně byla součástí společnosti Ecological 
Consulting a.s. a od roku 2015 se stala součástí 
velké projekční skupiny SUDOP GROUP.  

PŘEDMĚT ČINNOSTI 

Hlavním zaměřením byla a je činnost Koordinátora 
BOZP na staveništi na dopravních stavbách 
(železničních a silničních). Činnost Technika BOZP 
je prioritně zaměřena na staveniště. Služby 
v oblasti SAFETY poskytujeme v ČR ale i v 
zahraničí, kde jsme úspěšní především kvůli 
vysoké kvalitě a profesionálně odvedené práce pro 
české i zahraniční partnery.  

VYBRANÍ PARTNEŘI 

 

    

     

 


