ROZPOČTÁŘ– CONTRACT MANAGEMENT
Vzhledem k rozšiřování libereckého střediska hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici rozpočtář, který bude součástí
týmu zajišťující řízení stavebních projektů, a to jak ve fázi přípravy staveb, tak ve fázi realizace.
Náplň práce:


Kontrola a příprava soupisů prací
o
o
o
o
o
o



Stanovení ceny DUR, DSP
o



přiřazení položek třídníku OTSKP-SPK k položkám definovaným zadavatelem

MNNC
o
o
o
o
o



Tvorba kalkulace položek
Kontrola předložených kalkulací Zhotovitele

Tvorba rozpočtů v souladu s OTSKP
o



Tvorba soupisu prací na základě předložené PD (DUR, DSP)

Kalkulace položek
o
o



Kontrola nasazených položek s třídníkem OTSKP
Kontrola správnosti položek
Porovnání jednotkových cen s expertní cenou Objednatele
Kontrola obsahu výkazu výměr v rámci položky
Kontrola souladu výkazu výměr s PD
Kontrola položek s PD

ocenění soupisu prací expertní cenou
kontrola investorského rozpočtu s naším oceněným
vlastní kalkulace rozhodujících položek
kontrola jednotlivých položek soupisu prací jednotlivých nabídek
vyhodnocení a srovnání nabídek jednotlivých uchazečů

Kontrola nabídka uchazečů
o
o

kontrola soupisu prací v nabídkách uchazečů
kontrola úplnosti nabídky uchazečů

Co požadujeme:












SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru
praxe v oboru výhodou
anglický jazyk – mírně pokročilý
řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
zdravý selský rozum
smysl pro zodpovědnost
zdvořilé/asertivní vystupování
organizační a komunikační schopnosti, schopnost práce v týmu
samostatnost, rozhodnost, důslednost, preciznost, spolehlivost
uživatelskou znalost práce s MS Office
znalost programu Aspe, Kros, Callida, Ipos výhodou

Co nabízíme:











flexibilní pracovní dobu
firemní mobilní telefon a notebook
vzdělávací kurzy
mladý pohodový kolektiv inteligentních lidí
možnost profesního růstu
pracovní poměr na plný úvazek, smlouva na dobu neurčitou
možnost být součástí nového perspektivního odvětví stavebního trhu
podporu seberealizace, získávaní nových zkušenostní a znalostí v širším okruhu stavebnictví
adekvátní finanční ohodnocení a benefity (stravenky, multisport karta, sick days, home-office, 25 dní dovolené)

Místo výkonu práce


středisko Liberec společnosti Contract management, a.s.

Pozice vhodná pro absolventy
Nástup ihned
V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat a zaslat průvodní dopis se strukturovaným životopisem na e-mail:
loffler@cmanagement.cz

