Vedoucí přípravy a nákupu - ALSTAP s.r.o.
Jsme úspěšná, středně velká stavební společnost se zaměřením na pozemní, vodohospodářské
a dopravní stavby.
Vzhledem k počtu cca 30 kmenových zaměstnanců u nás panuje spíše rodinná a klidná
atmosféra a přátelské prostředí. Nediktuje nám své postupy žádný mezinárodní koncern, což
pro naše zaměstnance činí práci smysluplnou.
Stavby stavíme formou generální dodávky, většinou se jedná o stavby občanské vybavenosti
(školy, školky, tělocvičny, zdravotní střediska, ale také haly a kanceláře a dále pak vodovody,
kanalizace komunikace a parkoviště. Naše působnost je Praha a dojezdové okolí.
Naši zaměstnanci využívají řadu benefitů vč. školení a dalších možností osobního růstu.
Z důvodů rozšíření teamu Pozemního stavitelství hledáme kolegu/kolegyni na pozici:
Vedoucí přípravy a nákupu
Co bude Vaší náplní práce?
•

kompletní řízení stavebních zakázek a celková realizace projektů od podpisu smlouvy
s investorem, po předání dokončené stavby investorovi.

•
•
•

vedení nákupu subdodávek a materiálů pro stavby.
technické a cenové jednání s dodavateli
práce v teamu s vedením stavby na řízení stavebních zakázek vč. spolupráce napříč
firmou
zodpovědnost za kvalitu a správnost nasmlouvaných dodavatelů a služeb v souladu
s projektovou dokumentací
tvorba podkladů k odbytové fakturaci
tvorba změnových listů
spolupráce a jednání s dalšími subjekty (investoři, provozovatelé sítí, kompetentní
úřady atd.)

•
•
•
•

Co od Vás očekáváme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VŠ/SŠ technického směru (stavební zaměření), autorizace výhodou
zkušenosti s kalkulacemi cen a přípravou rozpočtů velkou výhodou
zkušenosti s kalkulací pozemních a průmyslových staveb a TZB výhodou
dobrá znalost práce na PC (MS Excel), znalost některého z rozpočtových programů
pro stavebnictví (Kros, RTS) výhodou
svědomitý a pečlivý přístup
důraz na samostatnost, rozhodnost a flexibilitu
schopnost pracovat v teamu
dobré komunikační a vyjednávací schopnosti
uživatelská znalost práce na PC
řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič

Co Vám nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•

zázemí silné a expandující společnosti, jistota a stabilita
velmi dobré finanční ohodnocení odpovídající výsledkům - výhodný výkonový a
teamový odměnový systém
umožníme Vám seberealizaci na zodpovědné pozici - podpoříme Vaše samostatné
rozhodování, iniciativní a kreativní přístup
uplatníte Vaše schopnosti při realizaci zajímavých stavebních projektů
společně s Vámi budeme usilovat o Váš profesní a osobní rozvoj
poskytneme Vám zaměstnanecké výhody mobilní telefon, notebook, 5 týdnů
dovolené, příspěvek na stravování, občerstvení na pracovišti, firemní akce
profesionální pracovní prostředí s přátelskou a otevřenou atmosférou

Nástup možný ihned.

