Stavební inženýr pro rozvojové projekty
Společnost RG Investment, a.s. se sídlem v Písku přijme do svého týmu nového kolegu na pozici
Stavební inženýr pro rozvojové projekty. Chcete se podílet na přípravě a realizaci zajímavých
projektů z oblasti Real Estate Developmentu? Máte zkušenosti z oblasti technologické přípravy a
realizace stavební výroby? Dokážete koordinovat jednotlivé fáze přípravy a realizace rozsáhlých
investičních akcí? Zvládnete řídit skupinu projektantů, mistrů a dalších týmů v rámci realizace
jednotlivých stavebních fází? Pokud ano, neváhejte a zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu
l.kucera@rginvestment.cz
Charakteristika pracovní pozice:












Koordinace a zajišťování technologické přípravy stavební výroby,
Koordinace jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace investic, projektové, finanční a
technické přípravy, dodavatelů a dalších dotčených orgánů,
Koordinace zhotovování projektové dokumentace s odbornými útvary,
Spolupráce v rámci výběrových řízení, návrhů, uzavírání a vyhodnocování smluv, analýza
čerpání finančních prostředků investice,
Řízení realizace staveb, koordinace podřízených mistrů a dílčích stavbyvedoucích,
Řízení systému kontroly jakosti,
Řízení technických a technologických zkoušek,
Stanovování způsobu uspořádání, průběhu a technických podmínek stavební výroby, případně
výrobních a provozních zařízení, strojů, nástrojů pro stavební výrobu,
Vedení příslušné dokumentace,
Vyhodnocování technicko-ekonomické efektivnosti investic, včetně stanovení opatření na
změny,
Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a
ekonomickou strategii organizace.

Požadujeme:










Technické vzdělání – ideálně VŠ v oboru,
Minimálně 3 roky zkušenosti v oblasti stavebního managementu,
Znalost stavebních předpisů a norem platných v ČR,
Alespoň základní znalost anglického jazyka,
Výbornou znalost MS Office, uživatelskou znalost AutoCAD,
Organizační schopnosti,
Řidičský průkaz sk. B,
Komunikativnost, systematičnost, samostatnost a rozhodnost,
Pozitivní a odpovědný přístup, příjemné vystupování.

Nabízíme:







Zajímavou práci s možností seberealizace,
Práce v mladém, přátelském a vzdělaném kolektivu,
Práci v silné regionální investiční společnosti,
Příjemné pracovní prostředí v malebném městě Písek,
Samostatnou a odpovědnou práci,
Zajímavé mzdové ohodnocení a další benefity.
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