STAVEBNÍ MISTR
Do společnosti GEBAS domy s.r.o., sesterské firmy společnosti Gebas atelier architects s.r.o.,
hledáme schopného, samostatného kolegu se zkušenostmi ve stavebním prostředí na pozici
STAVEBNÍ MISTR. Místo výkonu práce převážně Královéhradecký kraj a okolí.
Náplň práce:
•

práce na stavbě rodinných domů

•

zajišťování úkolů podle pokynů stavbyvedoucího - jeho „pravá ruka“

•

samostatné řešení zadaných úkolů v rámci stavby

•

řízení stavebních zakázek, zajišťování materiálu a koordinace jeho dodávky na stavbu

•

zajištění denního chodu stavby dle plánů stavbyvedoucího

•

dohled nad dodržováním v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

•

řízení, koordinace, kontrola kvality prováděných prací a zodpovědnost za dodržení
termínů jejich plnění

•

koordinace dodavatelů

•

koordinace a kontrola práce jemu podřízeným pracovníků (2-3)

Požadujeme:
•

zkušenosti ve stavebnictví, znalost stavebních materiálů, technických a montážních
postupů

•

dobrou orientaci ve stavebních a technických výkresech a dokumentaci staveb

•

manuální zručnost a pečlivost

•

technické znalosti

•

samostatnost a spolehlivost

•

pracovitost a zodpovědnost

•

organizační schopnosti

•

flexibilita a týmový duch
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•

trestní bezúhonnost

•

loajalitu vůči zaměstnavateli

•

Znalost PC (MS office) – uživatelsky

•

ŘP sk. B – aktivní řidič

Nabízíme:
•

spolupráci na zajímavých projektech

•

motivující ohodnocení dle výkonu

•

stabilní zázemí prosperující společnosti

•

místo výkonu práce ČR dle projektu

•

možnost pracovního růstu

•

stravenky, telefon, automobil pro služební účely

•

práce na ŽL, DPP nebo HPP

Plat: 30000,- hrubého
Více o nás na www.gebasatelier.cz a www.gebasdomy.cz

Pokud Vás nabídka zaujala, zašlete prosím Váš životopis na e-mail:

lucie.malirova@gebasatelier.cz

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 domy s.r.o./Gebas atelier architects s. r. o.
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