SYNER, s.r.o., stavebně inženýrská společnost, nabízí širokou možnost uplatnění při realizaci prestižních
projektů po celé ČR. Nízká fluktuace ve společnosti je od jejího založení dána rodinnou atmosférou a loajalitou.
Nyní hledáme pro posílení svých aktivit do svého týmu kolegyni/ kolegu na pozici:

STAVBYVEDOUCÍ JUNIOR
Co tě u nás čeká:






Zapojíš se do řízení subdodavatelských prací
Své znalosti využiješ i pro kontrolu nákladů a projekčních podkladů
Na kvalitě si zakládáme - proto je nutné, aby si pečlivě dohlížel/a na dodržování
harmonogramu prováděných prací
Aby šlo vše hladce, bude potřeba tvůj dohled nad dodržováním předpisů, norem, zákonů a
samozřejmě BOZP
Hlavně pro tebe máme tým, který tě nenechá na holičkách!

Co je pro nás důležité:






Jsi absolvent stavební SŠ - praxi získáš s námi
Uvítáme tvou vlastní iniciativu v aplikování školních znalostí do procesu stavby
Oceníme, pokud jsi přirozeně zodpovědný a samostatný
Práce ve stavebnictví vyžaduje také jistou dávku flexibility
Podporujeme kariérní růst - pokud máš chuť se dál vzdělávat a kariérně růst - jsme pro tebe
správnou volbou

Co ti můžeme nabídnout na oplátku:







Zajímavé portfolio staveb s hodnotami zakázek až do výše miliardy korun
Celorepubliková působnost se třemi klíčovými lokalitami v Liberci, Praze a Brně
Adekvátně tě ohodnotíme, po dokončení stavby přihodíme i bonus ze zisku
Dáme ti prostor k rozvoji - pomocnou rukou ti budou kolegové napříč celou společností
Chtěl/a by si získat autorizaci? Podpoříme tě na začátku i při jejím udržení (proplácí se jedno
povinné školení před získáním autorizace, je hrazen každoroční poplatek za členství v ČKAIT,
příspěvek na vzdělávací akce ČKAIT)
Celá řada benefitů jako 5 týdnů dovolené, 3 SICK DAYS, stravenkový paušál, příspěvek na
penzijní připojištění, zvýhodněné mobilní tarify, aj.

POJĎ SE S NÁMI POSUNOUT DÁL - těšíme se, až o tobě uslyšíme! Naše recruiterka
Nikola je ti k dispozici na telefonu 721 636 100 nebo na mailu bachurova@syner.cz

