Stavbyvedúci
MONTRÚR s. r. o. Košice
Miesto práce
Košice
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
ASAP, príp. dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 400 EUR/mesiac
od 1400 základ + odmeny za výkon + podiely zo zisku zákaziek, 13. plat

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- Zabezpečenie realizácie inžinierskych stavieb, ktorými sú výstavba,
rekonštrukcie a opravy PLYNOVODOV, VODOVODOV A a KANALIZÁCIÍ
- Priame riadenie skupín montérov
- Riadenie a koordinácia prác subdodávateľov
- Aktívna účasť na dosahovaní spoločných cieľov spoločnosti, ktorými sú
ukončené a odovzdané stavby v požadovanom čase a kvalite
- Zodpovednosť za mzdovú uzávierku, inventúru, súpisy vykonaných prác vrátane
vedenia stavebného denníka
- Účasť na kontrolných dňoch stavieb a aktívna komunikácia so subdodávateľmi a
dozormi
Zamestnanecké výhody, benefity

- Vysoká a priama podpora vedenia spoločnosti
- Kvalitný adaptačný proces a možnosť neustáleho zvyšovania odbornosti aj
manažérskych zručností rozvoja (osvedčenia, semináre, školenia)
- Lokálne projekty - miesto výkonu prác východné Slovensko (predovšetkým
Košický región)
- Vďaka veľmi dobrým výsledkom možnosť kariérneho rastu, istá budúcnosť a
zaujímavé platové podmienky

- Priestor pre sebarealizáciu, uplatňovanie vlastných nápadov a vysoké
kompetencie
- Všetky potrebné pracovné nástroje na výkon danej pozície vrátane služobného
vozidla aj na súkromné účely
Informácie o výberovom konaní

Máte radi výzvy? Ste ochotný pomôcť a prispieť v ďalšom rozvoji a expanzii našej
spoločnosti? Chcete na sebe neustále pracovať a zvyšovať si svoje
kompetencie? Výkon práce stavbyvedúceho je zodpovedný a náročný, pričom
počet stavieb neustále narastá, čo si vyžaduje vysoké pracovné nasadenie v
teréne na stavbách. Občas si to vyžaduje aj vyriešenie problémov. Z toho dôvodu
budeme akceptovať len takých kandidátov, ktorí už vo svojej predchádzajúcej
pracovnej činnosti dosiahli preukázateľne dobré výsledky. Hneď na začiatku sa
budete môcť oprieť o dobrý a stabilný tím. V prípade dosahovania očakávaných
výsledkov Vás čaká neustály rast a zabezpečená dlhodobá budúcnosť. Sme
seriózna spoločnosť. Preto ak máte skúsenosti v stavebníctve, budeme radi, ak
sa k nám pridáte.
UPOZORNENIE:
Zaslaním žiadosti záujemca o zamestnanie vyjadruje súhlas spoločnosti
MONTRÚR s.r.o. Košice so spracovaním jeho osobných údajov pre účely
výberového konania v zmysle Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v
platnom znení.

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore

potrubné, energetické, líniové stavby
Ostatné znalosti

Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý

Vodičský preukaz

B
Počet rokov praxe

5
Osobnostné predpoklady a zručnosti

- Skúsenosti s riadením ľudí
- Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho veľkou výhodou
- Vysoká miera samostatnosti , orientácia na výsledky a schopnosť komunikovať
- Ochota pomáhať vedeniu spoločnosti a tímu vedúcich spolupracovníkov
- Chuť nestále sa vzdelávať
- Vysoké nasadenie

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti

Spoločnosť MONTRÚR s.r.o. Košice je dlhé roky (od r. 1992) etablovaná v
stavebnom a energetickom priemysle. Realizuje výstavbu, montáž a
rekonštrukcie plynovodov, domových prípojok a rozvodov, výstavbu vodovodov,
kanalizácií a horúcovodov, predaj materiálu na plyn, vodu, kanál a kúrenie. Ďalej
ponúka servis nákladných vozidiel, prenájom strojov a mechanizmov, predaj
náhradných dielov, pneumatík a príslušenstva.
Spoločnosť vlastní certifikáty EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, EN ISO
45001:2018, STN EN ISO 3834-2
Ďalšie informácie získate na www.montrur.sk
Počet zamestnancov

100-149 zamestnancov
Adresa spoločnosti

MONTRÚR s. r. o. Košice
Medená 21
040 17 Košice
http://www.montrur.sk
Kontakt

Kontaktná osoba: Věra Michľovičová
E-mail: personalne@montrur.sk

