Stavbyvedoucí HSV - PS BRNO, s.r.o.
Stavební společnost PS BRNO, s.r.o. byla založena v roce 2004 a od doby svého založení se neustále
intenzivně rozvíjí. Svou velikostí se v segmentu stavebnictví řadí mezi středně velké podniky. Můžeme
tak nabídnout vysokou kvalitu, garantovanou zázemím silné a stabilní společnosti.
Pro středisko HSV, hledáme vhodného uchazeče na pozici "stavbyvedoucí".
Požadujeme:
- vzdělání SŠ/VŠ stavebního směru
- praxe ve stavebnictví min. 3 roky - výhodou
- výhodou osvědčení o autorizaci v oboru
- ŘP sk. B
- práce na stavbách v rámci celé ČR
- výborná znalost MS Office, BUILDpower - výhodou
- samostatnost, spolehlivost
- časová flexibilita
Náplň práce:
- zabezpečování realizace staveb v souladu s projektovou dokumentací
- dodržování harmonogramu stavby
- přejímka staveniště, kontrola kalkulace stavby
- zabezpečování vstupní kontroly materiálu
- výstupní kontrola subdodavatelských dodávek
- příprava podkladů pro fakturaci
- zajišťování podkladů pro přejímací řízení vlastních dodávek i subdodavatelů
- vedení přehledu vad a nedodělků a jejich odstranění
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- příjemné pracovní prostředí
- možnost dalšího vzdělávání
- po zapracování zajímavý systém osobního ohodnocení
- stravenky
- příspěvek na penzijní připojištění
- dovolená 25 dnů
- firemní akce a benefity
Nástup možný IHNED
Informace o pozici:

Místo pracoviště:

Vídeňská 153/119b, Brno - Dolní Heršpice

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu:

Pracovní smlouva

Plat:

30000 - 45000 Kč/měsíc

Benefity:

Dovolená 5 týdnů

Požadované vzdělání:

Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Kontakt:
Zaměstnavatel:
PS BRNO, s.r.o.
Kontaktní osoba:
Ivana Nekulová
nekulova@ps-brno.cz
Adresa:
Vídeňská 153/119b, 61900 Brno - Dolní Heršpice, Česká republika
Telefon:
+420 544 509 055
Mobil: +420 725 654 362

Projektant/ka AL konstrukcí - PS BRNO, s.r.o.
Stavební společnost PS BRNO, s.r.o. byla založena v roce 2004 a od doby svého založení se neustále
intenzivně rozvíjí. Svou velikostí se v segmentu stavebnictví řadí mezi středně velké podniky. Můžeme
tak nabídnout vysokou kvalitu garantovanou zázemím silné a stabilní společnosti.
Pro středisko hliníkových konstrukcí hledáme dalšího kolegu/kolegyni do týmu na pozici:
"Projektant/ka AL výplní a fasád"
Požadujeme:
- SŠ/VŠ vzdělání technického směru /stavební, strojní/
- praxe v oboru výhodou /i absolvent - zaučíme/
- výborná znalost MS Office /Excel, Outlook/, AutoCad
- znalost programu SOLID WORKS výhodou
- časová flexibilita
- ochota učit se novým věcem
- řidičský průkaz sk. B /aktivní řidič/
Náplň práce:
- zpracování odsouhlasovací, výrobní dokumentace AL
- zpracování výkazů materiálu
- zpracování dokumentace skutečného provedení
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- příjemné pracovní prostředí
- možnost dalšího vzdělávání
- po zapracování zajímavý systém osobního ohodnocení
- stravenky
- příspěvek na penzijní připojištění
- dovolená navíc
- firemní akce a benefity
Termín nástupu možný IHNED
Informace o pozici:
Místo pracoviště:

Tovární 842/9, Brno - Chrlice

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu:

Pracovní smlouva

Benefity:

Dovolená 5 týdnů

Požadované vzdělání:

Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Požadované jazyky:

Čeština (Výborná)

Pozice je vhodná pro absolventy.

Zaměstnavatel:
PS BRNO, s.r.o.
Kontaktní osoba:
Ivana Nekulová
nekulova@ps-brno.cz
Adresa:
Vídeňská 153/119b, 61900 Brno - Dolní Heršpice, Česká republika
Telefon:
+420 544 509 055
Mobil: +420 725 654 362

Projektant OK, střech a fasád - konstruktér - PS BRNO, s.r.o.
Stavební společnost PS BRNO, s.r.o. byla založena v roce 2004 a od doby svého založení se neustále
intenzivně rozvíjí. Svou velikostí se v segmentu stavebnictví řadí mezi středně velké podniky. Můžeme
tak nabídnout vysokou kvalitu garantovanou zázemím silné a stabilní společnosti.
Pro středisko technické a obchodní přípravy ocelových konstrukcí, střech a fasád hledáme vhodného
uchazeče/uchazečku na pozici:
Projektant - konstruktér ocelových a zámečnických konstrukcí, střešních a fasádních plášťů
průmyslových objektů

Požadujeme:
- SŠ/VŠ vzdělání technického směru /stavební, strojní/
- vhodné i pro absolventy, možnost zaškolení
- výborná znalost MS Office /Excel, Outlook/, AutoCad
- obecný přehled v oblasti stavebního zákona, stavebních norem
- časová flexibilita
- ochota učit se novým věcem
- řidičský průkaz sk. B /aktivní řidič/

Nápň práce:
- zpracování výrobní dokumentace OK
- zpracování výkazů materiálu
- zpracování dokumentace opláštění - kladečské plány
- zpracování dokumentace skutečného provedení
Nabízíme:
- zázemí stabilní společnosti
- příspěvek na penzijní připojištění
- možnost dalšího vzdělávání
- po zapracování zajímavý systém osobního ohodnocení
- 5 týdnů dovolené, stravenky
Termín nástupu IHNED

Informace o pozici:
Místo pracoviště:

Tovární 842/9, Brno - Chrlice

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru: Na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu:

Pracovní smlouva

Plat:

20000 - 28000 Kč/měsíc

Benefity:

Dovolená 5 týdnů

Požadované vzdělání:

Středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Zadavatel:

Zaměstnavatel

Pozice je vhodná pro absolventy.

Zaměstnavatel:
PS BRNO, s.r.o.
Kontaktní osoba:
Ivana Nekulová
nekulova@ps-brno.cz
Adresa:
Vídeňská 153/119b, 61900 Brno - Dolní Heršpice, Česká republika
Telefon:
+420 544 509 055
Mobil: +420 725 654 362

