Stavebniny DEK a.s. - úspěšná společnost s téměř 30-ti letou historií, největší distributor
stavebních materiálů a specializovaných služeb v České republice a vysoce respektovaná firma
v oboru, hledá pro svoji technickou složku ATELIER DEK kolegyni/kolegu na pozici

Regionální konzultační technik
- vhodné i pro absolventy

Tato pozice ve společnosti Stavebniny DEK poskytuje technickou podporu zejména realizačním
firmám a projektantům a současně se podílí na rozvojových projektech společnosti.
Pracovní náplň
· Technické poradenství pro projektanty, realizační firmy a pobočky společnosti ve svěřeném regionu.
· Tvorba technických výstupů zejména v oblasti střech, fasád, izolací a tepelné techniky.
· Tvorba detailů stavebních konstrukcí.
· Supervize tvorby prováděcí dokumentace pro výrobu a pokládku tepelněizolačních spádových klínů.
· Soustavné vzdělávání, aktivní účast na rozvoji know-how firmy.
· Podpora a spolupráce s dalšími sesterskými společnostmi v rámci skupiny DEK.
Požadujeme
· VŠ / VOŠ / SŠ stavební zaměření – vítáni jsou i čerství absolventi škol.
· Technické myšlení, samostatnost, aktivní přístup a tah na branku, zodpovědnost.
· Schopnost písemně i ústně formulovat myšlenky.
· Ochotné, přátelské jednání a schopnost zapadnout do party.
· MS Office, 2D CAD, znalost software DEKSOFT a podobných je výhodou, nikoli podmínkou (rádi vás
zaučíme).
· Řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme
· Zázemí silné a stabilní společnosti s dlouholetou tradicí a jednoho z TOP zaměstnavatelů na českém trhu
za rok 2020.
· Aktuální měsíční mzda během prvního roku na pozici je 36.000 - 41.000,- Kč, pravidelný růst mzdy v
závislosti na odpracované době na pozici, pravidelná valorizace mzdy, navíc po zapracování pravidelné
měsíční i nepravidelné finanční bonusy v závislosti na vlastním výkonu.
· Služební automobil, notebook, telefon, data (po zapracování).
· Pestrou práci v kanceláři i na stavbě.
· Možnost kariérního růstu.
· 5 týdnů dovolené, Sick days, MultiSport karta, příspěvky na pojištění, stravenkový paušál.
· Slevy na produkty a služby Stavebnin DEK.
· Interní systém vzdělávání a osobnostního rozvoje, rádi tě naučíme vše potřebné.
· Profesionální, férový a kamarádský tým kolegů.
· Podporu inovativního a kreativního přístupu.
· Odměnu za doporučení nových kolegů až 15.000,- Kč.
Místo pracoviště
Liberec, Česká Lípa, Turnov, Mladá Boleslav
Kontakt
Ing. Martin Voltner, 731 421 952, martin.voltner@dek-cz.com

