NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA ve společnosti NVB LINE s.r.o.
Kdo jsme? Od roku 2005 se staráme o instalaci dopravního značení a vysprávky českých silnic. Začínali
jsme se dvěma zaměstnanci a teď je nás skoro sedmdesát. Před dvěma lety jsme postavili nový areál
a firmu tak nejen sjednotili pod jednu střechu, ale nabídli našim zaměstnancům čisté a moderní
zázemí.
Dbáme na pořádek a ekologii.
Nerozdělujeme chod firmy na administrativu a dělníky. Všichni jsme jedna rodina. Společné vánoční
večírky i letní grilování jsou totiž skvělým způsobem, jak se navzájem poznat.
Na naši novou provozovnu v Kvasicích přijmeme vhodného uchazeče nebo uchazečku na pozici:

STAVBYVEDOUCÍ
Náplň práce jsme popsali podrobně, se vším Vám ale v začátku pomůžeme. Je to pozice zodpovědná
a vyžadující určitou míru samostatnosti. Je to ale skvělá příležitost, jak získat základní manažerské
dovednosti.
Realizace zakázek
- Zajištění kompletního chodu přidělených zakázek, jejich plánování a zaměření, kalkulace
nákladů a zajištění ekonomicky výhodného řešení zakázky, kontrola a inventarizace
materiálu, příprava potřebných podkladů pro výdej ze skladů, emailová a telefonická
komunikace se zákazníkem a dodavateli, kontrola dodržování technologických postupů
stavby, zpracování výkazů prací k jednotlivým zakázkám, evidence příslušných dokladů a
vedení stavební dokumentace, příprava podkladů k fakturaci
Koordinace podřízených pracovníků
- Kontrola docházky, koordinace a plánování prací včetně přípravy podkladů, zaškolení nových
pracovníků k jednotlivým typům prací, kontrola dodržování pracovních postupů a předpisů
BOZP, fyzická kontrola prací při realizaci
Komunikace se zákazníkem
- Přímá komunikace se zákazníkem a zpracování časového harmonogramu realizace zakázek,
kontrola a předání provedených prací, náprava případných reklamací
Vozový park a podpora správy areálu společnosti
- Dohled nad dodržováním pořádku v areálu a v rámci vozového parku, kontrola strojů před
realizací zakázky a evidence potřebných oprav, komunikace s technikem
Co byste měli splňovat
• Vzdělání min. středoškolské, stavební zaměření výhodou
• Uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office – Word, Excel)
• Technické myšlení
• Řidičský průkaz skup. B – aktivní řidič
Co Vám můžeme nabídnout
• Pracovní smlouva na HPP s možností okamžitého nástupu
• Nástupní plat 22 000 Kč + odměnová složka až do výše 20 000 Kč

•
•
•
•

Služební automobil
Osobní odměny 2x ročně podle hospodářského výsledku společnosti
Až 4 týdny zvýhodněného volna nad rámec dovolené v období mimo hlavní sezónu
Celozávodní dovolená v období vánočních svátků

Máte nějaké dotazy nebo jste se rozhodli nám poslat svůj životopis?
Kontaktujte naši asistentku Markétu.
Markéta Nakládalová
tel. 770 184 337
e-mail: nakladalova@nvbline.cz
www.nvbline.cz

