Thermont spol. s r.o.
2. května 1574
763 61 Napajedla
Czech Republic

IČO: 63491206, KS Brno C 21795
DIČ: CZ63491206
Tel: 577 112 911
e-mail: thermont@thermont.cz

PROJEKTANT/KONSTRUKTÉR HLINÍKOVÝCH OKEN A PROSKLENÝCH FASÁD
Společnost THERMONT spol. s r.o. Napajedla
se víc jak 20 let zabývá prosvětlovacími systémy ve stavebnictví se specializací na výrobu celoprosklených
hliníkových fasád, oken, dveří a průmyslového zasklívání s působností po celé ČR i v zahraničí.

Aktuálně hledáme do našeho technického týmu projektanta nebo konstruktéra pro tvorbu výkresových
dokumentací a zpracování podkladů pro výrobu hliníkových oken a prosklených fasád.
Hledáme jak zkušené kandidáty s praxí v oboru, tak čerstvé absolventy bez zkušeností.
Místo výkonu práce: Napajedla
Náplň práce: zpracování kompletní výkresové dokumentace, řešení konstrukčních návrhů nových výrobků,
předvýrobní příprava, komunikace s vedoucím projektu, architekty a projektanty.
Požadujeme: SŠ/VŠ stavební, výborná znalost práce v AutoCAD, zkušenosti s tvorbou stavební výkresové
dokumentace, kreativita, pečlivost, samostatnost. Cizí jazyk - AJ výhodou.
Benefity: bonusy/prémie, stravenky/příspěvek na stravu, vzdělávací kurzy, školení, firemní akce,
nadstandardní pracovní ohodnocení
Informace o pozici:
Místo pracoviště:

2. května 1574, Napajedla

Typ pracovního poměru:

Práce na plný úvazek

Délka pracovního poměru:

Na dobu neurčitou

Typ smluvního vztahu:

Pracovní smlouva

Plat:

27000 - 37000 Kč/měsíc

Benefity:

Bonusy/prémie, Příspěvek na penzijní/životní připojištění,
Stravenky/příspěvek na stravování, Vzdělávací kurzy, školení,
zvýhodněné půjčky zaměstnancům, Firemní akce, 13. plat

ALUPROF – hliníkové systémy ▪ Obloukové a sedlové světlíky ▪ Bodové světlíky ▪ Zimní zahrady ▪ Posuvné zasklení lodžií
THERMALUX ▪ Lamelové pergoly PLACEO

Thermont spol. s r.o.
2. května 1574
763 61 Napajedla
Czech Republic
Požadované vzdělání:

Středoškolské s maturitou

Požadované jazyky:

Čeština (Výborná)

Zadavatel:

Zaměstnavatel

IČO: 63491206, KS Brno C 21795
DIČ: CZ63491206
Tel: 577 112 911
e-mail: thermont@thermont.cz

Kontakt:
Zaměstnavatel:
THERMONT spol. s r.o., www.thermont.cz, facebook, Instagram: @thermontcz
Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Zavadilová, zavadilova@thermont.cz, 577 112 913
Adresa:
2. května 1574, 76361 Napajedla, Česká republika

ALUPROF – hliníkové systémy ▪ Obloukové a sedlové světlíky ▪ Bodové světlíky ▪ Zimní zahrady ▪ Posuvné zasklení lodžií
THERMALUX ▪ Lamelové pergoly PLACEO

