
Staňte se zaměstnancem 
jedné z nejvýznamnějších stavebních firem na Vysočině

STAVEBNÍ TECHNIK - junior
Pracovní pozice je určena absolventům magisterských oborů vysokých škol stavebního 
zaměření, kteří kromě příležitostných prací ještě nemají žádnou souvislou praxi v oboru.

Pracovní poměr se sjedná na dobu určitou do konce listopadu 2019, a pokud se pracovník 
osvědčí a prokáže dobré předpoklady pro výkon některé z technických funkcí, bude mu 
nabídnuto pokračování pracovního poměru na dobu neurčitou.

PRACOVNÍ NÁPLŇ : 
- asistence zkušeným pracovníkům 

při výkonu jejich práce
- samostatné řešení dílčích úkolů
- zaškolování do systému práce ve fi rmě
- přenos teoretických poznatků do praxe

POŽADUJEME :
- VŠ vzdělání stavebního směru
- velmi dobrá orientace v projektové dokumentaci
 - dobrá znalost stavebních materiálů a konstrukcí
- dobrá znalost MS Offi ce
- znalost AutoCad, euroCALC výhodou
- chuť rozvíjet svoje znalosti a dovednosti v praxi
- znalost AJ na komunikativní úrovni výhodou

NABÍZÍME :
 -   pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou s výhledem prodloužení na dobu  
      neurčitou
- řádnou měsíční mzdu 22.000 -25.000 Kč stanovenou s ohledem na výsledky ústních 

pohovorů a odborných testů
- zázemí dynamické a úspěšné společnosti. moderní pracovní prostředí
- možnost profesního růstu a seberealizace
- 5 týdnů dovolené, stravenky a další fi remní benefi ty
- u vybraných pozic možnost využívání služebního bytu

V průběhu trvání pracovního poměru projde pracovník následujícími profesemi a pracovišti:

- asistent přípraváře
- kalkulant praktikant
- projektant praktikant 
- asistent stavbyvedoucího s výkonem práce přímo v místě realizace stavby

Ve všech těchto profesích bude moci uplatnit svoje znalosti a dovednosti získané při studiu 
a zároveň nabýt praktické zkušenosti při realizaci skutečných stavebních zakázek.

Po celou dobu trvání pracovního poměru mu bude k dispozici zkušený profesionál v roli 
mentora a konzultanta.

- výroba ocelových konstrukcí
- výroba prefabrikovaných dílů
- oddělení výzkumu a vývoje

Bližší informace na tel. 568 838 830, 727 927 840.
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis na tylcer@sok.cz.

Kontakt: Ing. Jaroslav Tylčer
personální manažer 
Střítež, Hrotovická

Průmyslová zóna 162
674 01 Třebíč

www.sok.cz


