Stavební inženýr/ka
Do společnosti Gebas atelier architects hledáme kolegu na pozici stavební
inženýr/ka – projektant pozemních staveb. Hlavní náplní naší práce jsou projekty
rodinných domů, jak obytných staveb, staveb občanského vybavení, tak
průmyslových, polyfunkčních či sportovních objektů.
Co bude náplní Vaší práce?














Spolupráce na architektonických studiích – formou konzultace s
architektem, s ohledem na reálnost provedení záměru, předběžná
optimalizace konstrukčního systému, koncepce
Samostatné vedení stavební části projektu
Samostatné vedení přiděleného projektu – řízení a koordinace
Komunikace se subdodavateli
Tvorba projektové dokumentace všech stupňů ve spolupráci s
autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby
Spolupráce s vykonavatelem inženýrské činnosti
Odpovědnost za technické řešení projektu i za splnění termínů
Kontrola kvality a bezpečnosti na našich projektech
Zpracování týdenních raportů s ohledem na stav projektů
Zpracování týdenních raportů s ohledem na vykázaný objem splněné
práce
Zpracování tabulek a prezentací pro dané projekty (znalost Excelu)
Občasné služební cesty

Požadujeme:


















Požadujeme samostatnou práci v software Archicad 18 a vyšší, základní
3D modelování pro dosažení výstupů rozsahu technické dokumentace
VŠ stavební, obor pozemní stavby, nebo obor pozemní stavby a
architektura
Samostatnost v hledání řešení, odpovědnost, pečlivost
Loajálnost vůči GAA
Aktivní přístup k práci
Spolehlivost
Obecný přehled ve stavebnictví
Zájem o stálé zlepšování našich produktů
Firemní politika
Nutnost dokončit samostatně cyklus navrhování a proces povolování
zpracovaného projektu
Technické znalosti v oboru - znalost základních norem ČSN
Kulturní technicko-grafický projev
Znalost odborné terminologie
Časovou flexibilitu
Zájem o obor
Svědomitý přístup k práci











Vysoké pracovní nasazení
Min. 2 roky praxe, zkušenost s předprojektovou fází až po realizaci
staveb, včetně spolupráce a koordinace s dodavateli staveb
Znalost stavebního práva a procesu územního a stavebního řízení
Znalost Archicad 18 a vyšší
Znalost práce s MS Office (především MS Excel)
Zodpovědnost, samostatnost a pro-aktivita v řešení problémů, příjemné
vystupování
Koordinace profesantů, kontrola výstupů
Znalost anglického jazyka
ŘP skupiny B

Nabízíme:








Kvalifikovanou práci v příjemném pracovním kolektivu
Motivující ohodnocení úměrné výkonu
Stabilní zázemí prosperující společnosti
Služební vozidlo, mobilní telefon
Místem výkonu práce je Hradec Králové
Nástup - duben 2017

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek
Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Plat: 25.000-30.000,- čistého

Ing. Lucie Malířová
lucie.malirova@gebasatelier.cz
733595859
V souvislosti s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Vás musíme informovat o
zpracovávání vašich osobních údajů při konaném výběrovém řízení ve firmě Gebas
atelier architects s. r. o.

