Jsi absolvent střední školy a chceš odstartovat kariéru?

Přijď k nám do

perspektivní a rozvíjející se Projekční kanceláře ve Zlíně.
V rámci rozšiřovaní našich aktivit hledáme do týmu projektantů elektrických rozvodů NN a VN v Zlíně
možná právě tebe. Chceš prohlubovat a zužitkovat své znalosti a zkušenosti? Chceš dělat práci, která
tě bude bavit nejen v rámci náplně práce ale také kvůli kolegům? Naším cílem je, aby spokojenost byla
na obou stranách, tak abychom mohli navázat dlouhodobou spolupráci. Budeš mít možnost se učit od
profesionálů a pracovat ve společnosti, která se zaměří na tvůj růst.
Co tě na této pozici čeká?
Jako projektant budeš pracovat v malém týmu několika kolegů a komunikovat s vedoucím. Tvůj vedoucí
bude tvou podporou a lze se s ním domluvit na přizpůsobení pracovní doby. Naše pracovní doba je od
7:30 do 13:30 po této době je na tobě jak si pracovní dobu přizpůsobíš. Týdenní pracovní doba je u nás
40 hodin.




Budeš zpracovávat projektovou dokumentaci elektrických zařízení NN včetně rozvaděčů a části
MaR na základě požadavků investora nebo zadavatele stavby,
můžeš se těšit na různorodou práci
hledáme někoho, kdo studuje nebo studoval minimálně střední školu elektrotechnického
zaměření.

Budeme rádi, když budeš mít








Praxi. Je vítána, ale není nutností.
Zkušenosti projektování elektrických rozvodů, ale rádi tě to naučíme.
Znalost Autocad, na uživatelské úrovni, spolu to zvládneme i bez znalosti.
Osvědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb., nebo zajistíme jeho získání.
Uživatelskou znalost MS Office.
Řidičský průkaz B není podmínkou.
Loajálnost a spolehlivost.

Co ti můžeme nabídnout










Jistotu zaměstnání, jsme stabilní firma s dlouhodobou perspektivou.
Individuální kariérní rozvoj, který bude navázaný na tvé silné stránky.
Pružnou pracovní dobu, kterou si můžeš přizpůsobit.
Žádný velký open space, jen útulné kanceláře.
Balíček zaměstnaneckých benefitů.
Přátelský tým kolegů, na které se můžeš spolehnout.
Mzdové ohodnocení, které tě bude motivovat posouvat se kupředu.
Neformální a pohodové prostředí, protože na kravaty a tituly nás neužije.
Pro představení naší společnosti se s tebou rádi sejdeme.

KONTAKT: pro podání nabídky nebo dohodnutí schůzky
PROHEVEA s.r.o. Zdeněk Maňásek

tel. 730897187

email: prohevea@prohevea.cz

