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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ PRO ABSOLVENTY 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant v oboru dopravních staveb 
Místo výkonu práce: Pracoviště Pardubice, Husova 1697 

 
Požadujeme: 
• VŠ magisterské nebo bakalářské vzdělání 
• Znalost projektování v prostředí CAD 
• Orientaci v oboru stavitelství, zájem a chuť rozšiřovat své znalosti    
              a schopnosti 
• Schopnost týmové práce, odpovědnost a samostatnost 
• Řidičský průkaz – skupina "B" výhodou 
Nabízíme: 
• Zázemí úspěšné a stabilní společnosti (člen koncernu MEDIS) 
•           Osobní přístup  
• Pružná pracovní doba 
• Příjemný kolektiv, příjemné pracovní prostředí 
• Pravidelné teambuildingy  
• Odpovědnou a perspektivní práci v projektové firmě 
• Samostatnou tvůrčí činnost 
• Zajímavé a prestižní projekty dopravních staveb 
• Systém odměn pro každého  
•            Možnost dalšího odborného vzdělávání a růstu 
• Firmou podporovaný rozvoj (školení, vzdělávání, odb. konference atd.) 
• Pracoviště vybavené moderní výpočetní technikou 
• Zaměstnanecké výhody (příspěvek na stravování, týden dovolené     
              navíc a řada dalších) 
• Sociální program (penzijní připojištění) 
Náplň práce: 
• Komplexní projektová činnost na projektech dopravních staveb 
• Zpracování ucelených částí projektu 
• Tvorba projektové dokumentace jednotlivých SO 
• Tvorba rozpočtů 
• Účast na technických jednáních se zákazníkem, správci a úřady 
• Spolupráce s ostatními profesemi 
• Autorský dozor při realizaci staveb, 
• Administrativní práce spojená s projekční činností. 
 
Kontakt: 
•          Ing. Petr Hájek, ředitel 
            tel.:  606 824 447 
            e-mail: petr.hajek@m-projekce.cz  
            www.m-projekce.cz  
 
Vaše poskytnuté údaje nebudou využity jiným způsobem než v rámci platného výběrového řízení na 
pozici. Po ukončení tohoto řízení budou údaje zlikvidovány. Zasláním životopisu a dalších příloh 
vyjadřujete svůj souhlas, aby společnost M-PROJEKCE s.r.o., IČ 05061415, uchovávala a 
zpracovávala Vámi dobrovolně poskytnutá data pro účely personální činnosti v návaznosti na zákon 
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.medis.cz/
mailto:petr.hajek@m-projekce.cz
http://www.m-projekce.cz/
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NABÍDKA BRIGÁDY PRO STUDENTY 

 
 

 

 

 

 

 

 

Projektant v oboru dopravních staveb 
Místo výkonu: Pracoviště Pardubice, Husova 1697 

 
Požadujeme: 
 
• Alespoň základní znalost projektování v prostředí CAD 
• Orientaci v oboru stavitelství, zájem a chuť rozšiřovat své znalosti    
              a schopnosti 
• Schopnost týmové práce a odpovědnost 
 
Nabízíme: 
 
• Zázemí úspěšné a stabilní společnosti (člen koncernu MEDIS) 
•           Osobní přístup, možnost seznámení se studovaným oborem v praxi  
• Příjemný kolektiv, příjemné pracovní prostředí 
• Perspektivu budoucího zaměstnání v projektové firmě 
• Možnost podílet se na zajímavých a prestižních projektech dopravních   
              staveb 
• Možnost zadání diplomové či bakalářské práce 
• Pracoviště vybavené moderní výpočetní technikou 
 
Náplň práce: 
 
• Spolupráce na projektové činnosti dopravních staveb 
• Zpracování dílčích částí projektu 
• Tvorba projektové dokumentace pod vedením zkušených kolegů 
• Administrativní práce spojená s projekční činností a kompletací projektů 
 
Ohodnocení: 
 
Na základě dohody o provedení práce – nástupní ohodnocení 120,- Kč /h 

Kontakt: 
•          Ing. Petr Hájek, ředitel 
            tel.:  606 824 447 
            e-mail: petr.hajek@m-projekce.cz  
            www.m-projekce.cz  
 
Vaše poskytnuté údaje nebudou využity jiným způsobem než v rámci platného výběrového řízení na 
pozici. Po ukončení tohoto řízení budou údaje zlikvidovány. Zasláním životopisu a dalších příloh 
vyjadřujete svůj souhlas, aby společnost M-PROJEKCE s.r.o., IČ 05061415, uchovávala a 
zpracovávala Vámi dobrovolně poskytnutá data pro účely personální činnosti v návaznosti na zákon 
101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

http://www.medis.cz/
mailto:petr.hajek@m-projekce.cz
http://www.m-projekce.cz/

