CHCETE PRACOVAT
V PERSPEKTIVNÍM
OBORU S BUDOUCNOSTÍ?
Jsme expandující společnost vyrábějící dřevěné rodinné domy. Naším cílem
je vytvořit příjemný prostor pro žití v souladu s přírodou. Jsme hrdí na to, že jsme
z malé rodinné firmy vybudovali jednu z největších dřevozpracujících společností
na trhu. Aktuálně do svého týmu hledáme zkušenou kolegyni / - u na pozici:

ROZPOČTÁŘ/KA DŘEVOSTAVEB
Máte za sebou praxi rozpočtáře a stále Vás to baví?
Chcete se vrhnout do oboru ekologických dřevostaveb, který má budoucnost?
Chcete v budoucnu získat zkušenost i s většími stavbami?

Pokud ano, těšíme se na Vás.

Výsledek Vaší práce je správný rozpočet.
Podívejte se, jaké úkoly na Vás čekají:
Plánování a sestavování rozpočtů,
kalkulace dřevostaveb – zejména RD
Úzká spolupráce se stavbyvedoucím a investorem
Zajištění a kompletace podkladů pro fakturaci

Co musíte mít:
Vzdělání stavebního směru
Prokazatelné výsledky na pozici rozpočtáře
Znalost programů Autocad, Kros nebo obdobných
rozpočtářských SW

Proč pracovat právě pro nás?
Jsme silná výrobní firma, děláme kvalitní domy.
Budete pracovat na zajímavých projektech a rozšíříte
si přehled v oboru.
U mnoha projektů budete řešit nové věci.
Díky tomu se stanete větším odborníkem.
Dřevostavby jsou do budoucna velmi perspektivní obor.
Máme jednu z nejmodernějších výrobních linek v ČR.

Chceme se v budoucnu zaměřovat na větší rodinné domy
a větší objekty, jako např. bytové domy, stavby občanské
vybavenosti apod. a k tomu potřebujeme zkušené lidi v týmu.
Máme certifikát národní kvality, všechny stavby jsou
certifikované.
Jsme dobrá parta, příjemný kolektiv, částečně volná pracovní
doba.

Proč jsou dřevostavby Nema volbou číslo jedna:
Stavby s nejvyšším obsahem dřeva v ČR
Dřevostavby vyrábíme, stavíme a máme také vlastní
projekční kancelář

Důraz na ekologii – 100 % energie při výrobě dřevostavby
pochází ze slunce

Chcete s námi stavět budoucnost? Pokud ano, pošlete nám svůj životopis
na personalni@nema.cz nebo volejte 723 717 499 a domluvíme si schůzku.
Je toho hodně, ale není se čeho obávat. Do všeho Vás postupně zaškolíme. Osobní přístup
k zákazníkům i kolegům je pro nás zásadní, hledáme týmového hráče a dobrého parťáka!

Místo výkonu práce: Tábor
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