
Pracovní pozice:  STAVEBNÍ TECHNIK
Místo výkonu práce: Kladno, sídlo společnosti
Typ pracovního poměru: Hlavní pracovní poměr
Nástup od: ihned

Kromě všeobecných práv, povinností a odpovědnosti zaměstnance, přísluší této funkci provádění zejména 
těchto činností:

Kvalifikace: 
1. ÚSO s maturitou - obor stavebnictví.
2. Praxe minimálně 5 let.
3. Autorizace není podmínkou.

Nabízíme: 
1. Zázemí české firmy s více jak dvacetiletou tradicí na trhu.
2. Možnost dalšího profesního růstu - sebevzdělávání.
3. Motivující mzdové ohodnocení - % podíl ze zisku realizovaných zakázek.
4. Zajímavou a samostatnou práci.
5. Vysokou míru seberealizace a spoluodpovědnosti za výsledky práce.
6. K výkonu práce mobilní telefon, služební vozidlo, i pro soukromé účely.

Požadované schopnosti / dovednosti:
1. Znalost problematiky oboru stavebnictví, veřejné správy a související legislativy.
2. Znalost práce s PC - MS Windows, MS Office.
3. Výborné komunikativní schopnosti. 
4. Profesionální vystupování.
5. Bezúhonnost, důslednost, pečlivost.
6. ŘP sk. B + praxe s řízením vozidla.

Popis pracovní činnosti:
1. Zajišťuje a spolupracuje na přípravě územních rozhodnutí, stavebních povolení, organizaci smluvních 

vztahů s klientem.
2. Zajišťuje vstupní podklady jednotlivých průzkumů a posudků.
3. Zajišťuje předběžné projednání záměru s dotčenými orgány státní zprávy a s ostatními účastníky řízení.
4. Zajišťuje vydání kladných stanovisek těchto subjektů.
5. Zpracovává zadávací podklady pro výběrová řízení.
6. Vyhodnocuje došlé nabídky.
7. Připravuje smlouvy o dílo ve spolupráci s firemním právníkem.
8. Zajišťuje vytyčení všech inženýrských sítí.
9. Projednává změny či doplňky v PD.
10. Koordinace a komunikace se subdodavateli.
11. Zajišťuje kolaudační řízení stavby včetně nabytí právní moci.
12. Zajišťuje stavební dozor.

Odpovědnost:
Běžná odpovědnost zaměstnance dle bodů 1. až 12. hlavní pracovní činnosti.

Kontakt: 
Váš životopis, příp. s motivačním dopisem, zašlete na e-mail: leflerova@mao.cz

Společně s Vaším životopisem zašlete vždy “Poskytnutí souhlasu s použitím osobních údajů“, jinak 
nebudeme moci s Vašimi údaji pracovat.   

Poskytnutí souhlasu s použitím osobních údajů.
V souladu se zněním Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. tímto poskytuji souhlas s použitím 
osobních údajů, obsažených v mém životopise, společnosti MILOTA Kladno, pro účely interního zpracování
a uchování v personální databázi.


