
STAVBYVEDOUCÍ PRO REALIZACI PRŮMYSLOVÝCH PODLAH 
 
 
Hledáme právě Vás 
Pokud máte technické myšlení, smysl pro detaily, tah na bránu a nebojíte se zodpovědnosti, tak určitě 
čtěte dále. 
Hledáme stavbyvedoucího pro realizace průmyslových podlah v rámci Moravy a Slezska, který časem 
dokáže sám realizace řídit, jednat s investorem, dělníky i dodavateli, být nad věcí a zvládat řešit 
komplikace a změny, ke kterým na stavbách dochází. Realizace jedné naší zakázky trvá od 1 týdne do 
2 měsíců, nejedná se tedy o žádné dlouhodobé projekty. Budete nepostradatelným členem týmu, bez 
kterého se žádná zakázka neobejde. 
 
 Jak poznáte, že jste pro nás tím správným stavbyvedoucím? 

- Ideální uchazeč má vzdělání stavebního směru nebo praxi ve stavebnictví 
- Rádi mezi nás přivítáme jak zkušené stavbyvedoucí, tak i čerstvé absolventy, kteří mají chuť se 

učit a rozvíjet. 
- Hledáme někoho, kdo nemá rád stereotyp a baví ho cestování a řízení auta – velkou část 

pracovní doby budete trávit v terénu na stavbách v rámci Moravskoslezského a Zlínského kraje. 
Řidičský průkaz skupiny B je tedy nutností. 

- Jste někdo, komu není jedno, jaký výsledek zákazníkovi odevzdá a má smysl pro detail. 
- Musíte chtít. Chtít řídit zakázku, chtít to dělat efektivně, poctivě a vše po sobě dotáhnout do 

konce. Tak to děláme my a naši zákazníci to oceňují. 
  
Co Vám za to nabízíme? 

- V první řadě dobrý pocit z dobře vykonané práce, na čemž si zakládáme. Uvidíte, že Vaše práce 
má smysl. 

- Motivační ohodnocení podle odvedené práce. 
- Zasloužených 5 týdnů dovolené. 
- Dárek k Vánocům a narozeninám. 
- Firemní automobil. 
- Služební telefon a notebook jsou samozřejmostí.  
- Vaši dobrou náladu a společenské vyžití v rámci firmy se postará naše marketingové oddělení, 

které pořádá několikrát do roka různé společné akce. 
- Kariérní růst – začnete na pozici asistenta stavbyvedoucího, který Vás postupně vše naučí, poté 

můžete přejít na pozici samostatného stavbyvedoucího/technika, který bude budovat svůj 
vlastní tým. Pokud máte zkušenosti, půjde to velice rychle. 

 
Řídit zakázku není jednoduché. Že je to důležitá práce, u nás všichni víme. Jste připraveni tuto výzvu 
přijmout? 
 
Pošlete nám svůj životopis a připojte pár řádků, jaká je Vaše motivace pracovat právě u nás, rádi se o 
Vás dozvíme více. Pečlivě čteme každý životopis a všem odpovídáme. 
 
V případě zájmu o danou pozici nás prosím kontaktujte: 
Ing. Tereza Mašková 
tel.: +420 739 377 720 
e-mail: personalni@atemit.cz 
 
Odkaz na web společnosti 
https://www.atemit.cz/prumyslove-lite-podlahy/ 
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