DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Název
pracovního místa
Místo výkonu práce

Mistr II – stavebních prací

DIAMO, státní podnik, o. z. GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní
Rožínka

Požadujeme
Požadované vzdělání

Střední průmyslová škola stavebního směru

Další požadavky

Samostatnost a proaktivní přístup
Řidičský průkaz sk. B
Uživatelské ovládání PC (Word, Excel, Outlook, SAP)
Zkušenosti s vedením týmu
Organizační a komunikační schopnosti
5 let praxe v řízení stavebních zakázek
Řízení a koordinování výrobních činností v jednotlivých
fázích stavební výroby nebo provozu. Sestavení
operativních plánů stavební výroby nebo provozu
a operativní řešení organizačních a provozních
problémů. Kontrola dodržování výrobních termínů,
využívání fondu pracovní doby a plnění pracovních
povinností podřízených zaměstnanců. Dodržení
výrobních harmonogramů ve stanovených termínech
a kvalitě. Zajištění a organizace materiálové a
personální přípravy stavební výroby na svěřeném dílčím
úseku. Kontrola kvality stavební výroby a dodržování
pracovní a technologické kázně na svěřeném výrobním
úseku. Kontrola dodržování bezpečnosti práce
a požárních a hygienických předpisů. Vedení příslušné
výrobní a provozní dokumentace. Řízení provádění
staveb v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou
dokumentací. Příprava zakázek na kolaudační řízení.
Příprava podkladů pro výpočet mezd podřízených
pracovníků. Plnění dalších úkolů stanovených vedoucím
SSP, včetně prací mimo oblast o. z.

Náplň práce

Nabízíme

Perspektivní zaměstnání u stabilní firmy
30 dní dovolené
Příspěvek na penzijní připojištění / doplňkové penzijní
spoření
Závodní stravování

Mzda

Tarifní stupeň 8, dle platné kolektivní smlouvy

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

00002739
CZ00002739
+420 566 593 111
geam@diamo.cz

Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:

Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
ČSOB, a. s.
č. ú. 8010-0803087103/0300
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Nástup

ihned nebo dle dohody

Kontakt

Ing. Michal Vytlačil
📞+420 566 593 729
📱+420 603 925 088
E-mail: vytlacilm@diamo.cz

Touto nabídkou DIAMO, s. p. neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva
týkající se DIAMO, s. p., pokud bude uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být
na téže listině.
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