Mistr dopravních staveb
až 45 000 Kč
Olomouc

Základní informace
Auto i pro soukromé účely a 5 týdnů dovolené? U nás samozřejmost. Stačí, aby si už za sebou měl nějaké
zkušenosti v oboru stavebnictví a měl z tohoto oboru i vzdělání. Pokud jsme tě touto nabídkou zaujali, zašli
nám životopis ?.

Náplň práce
řízení a organizace prací na stavbě
dohled nad plněním úkolů a dodržováním časového harmonogramu
kontrola dodržování bezpečnosti práce, technická kontrola
motivování pracovníků, vyhodnocování práce
řízení dodávek materiálu a jeho zpracování

Požadavky
minimálně SŠ v oboru stavebnictví
praxe jako mistr dopravních staveb
znalost práce s PC
řidičský průkaz sk. B

Nabízíme
motivační odměny (dle dosažených výsledků)
služební auto i pro soukromé účely
po odpracování kalendářního roku 5 týdnů dovolené
firemní mobil + výhodné tarify
benefiční a věrnostní program
sportovní program MultiSport
Lokalita: Olomouc

Doplňující informace
Zaujala Vás tato pracovní nabídka? Neváhejte a zašlete svůj profesní životopis ve formátu MS WORD
(ideálně .docx). Pokud jste již u nás absolvoval/a pohovor, můžete kontaktovat přímo svého konzultanta.
Uchazeče, kteří postoupí do užšího kola, budeme kontaktovat obratem. Ostatní uchazeče budeme
kontaktovat v případě, že pro ně nalezneme jinou vhodnou pracovní nabídku. Tato pracovní nabídka je
vhodná také pro: mistry ve stavebnictví, práce v Olomouci, stavaři, práce stavařina, dopravní stavby, práce
ihned, práce v olomouckém kraji, autorizace, mistři stavebnictví
Jobs Contact Consulting, s.r.o. se sídlem v Brně, Slovákova 354/5, IČ:03055396 (dále jen Jobs Contact)
bude Vaše osobní údaje (životopis, případně další materiály) zpracovávat v souladu se Zákonem o ochraně

osobních údajů 110/2019 Sb. a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, a
to výhradně za účelem prezentace potenciálním zaměstnavatelům a zprostředkování zaměstnání. Jobs
Contact je pracovní agentura s platným povolením Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a osobní údaje
může v souladu s účelem poskytnout třetím stranám.
Tým Jobs Contact se těší na spolupráci s Vámi!

