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Pozícia: Prípravár stavieb
Pracovná oblasť: Stavebníctvo a reality
Vyhovujúce životopisy nie sú posielané e-mailom

Prípravár výroby na stavbe (líniová 
stavba pre Národnú diaľničnú 
spoločnosť)
TuCon, a. s.

Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Prešovský kraj, Slovensko (Práca vyžaduje cestovanie)

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiac
od 1300 EUR brutto, podľa skúseností a individuálnych schopností kandidáta



Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
- tvorba a aktualizácia harmonogramu stavebných prác
- mesačné súpisy realizovaných stavebných prác
- spracovanie spotreby a požiadavky na materiál podľa projektovej dokumentácie
- objednávanie materiálu, príprava, vyhodnocovanie a výber dodávok materiálu a prác
- finančný harmonogram prác
- komunikácia s dodávateľmi
- kontrola obsahovej a cenovej správnosti cenových ponúk subdodávateľov
- vybavovanie korešpondencie v rámci združenia, voči dodávateľom a objednávateľom
- spracovanie interných kalkulácií
- pravidelný reporting 
- plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného.

Práca sa vykonáva v teréne, na stavbe, na bunkovisku.

Zamestnanecké výhody, benefity
- Perspektívna práca v stabilnej stavebnej spoločnosti so zahraničnou účasťou
- Motivujúce finančné ohodnotenie
- Možnosť osobného rastu

Informácie o výberovom konaní
V prípade, že Vás naša ponuka zaujala, prosím pošlite Váš životopis e-mailom alebo poštou na 
našu adresu.
Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem. Z kapacitných dôvodov môžeme však 
odpovede zasielať len tým uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky a budú pozvaní na pohovor. 
Ďakujeme za pochopenie.

TuCon, a.s. v plnej miere rešpektuje Zákon č. 18/2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov a Nariadenia EÚ č. 2016/679 - GDPR, preto, ak máte záujem, aby bolo Vaše 
CV zaradené do našej databázy, v závere Vášho CV prosím uveďte nasledovné: "Týmto dávam 
súhlas spol. TuCon, a.s. na spracovanie, správu a archiváciu mojich osobných údajov uvedených 
v životopise po dobu 6 mes., v zmysle Zákona č. 18/2018 Zb.z. o ochrane osobných údajov v 
znení neskorších predpisov a Nariadenia EÚ č. 2016/679 - GDPR".

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
31.8.2020 (ostáva ešte 20 dní)

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore
stavebníctvo



Ostatné znalosti
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Project - pokročilý

Vodičský preukaz
B

Pozícia je vhodná pre absolventa
Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- znalosť práce s AutoCAD výhodou
- ochota pracovať v teréne
- samostatnosť
- schopnosť a ochota učiť sa
- odolnosť voči stresu
- vysoké pracovné nasadenie 
- aktívny prístup k práci

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Stavebná spoločnosť TuCon, a.s., so sídlom v Žiline úspešne pôsobí v oblasti stavebného 
podnikania na Slovensku i v zahraničí, predovšetkým ako dodávateľ stavebných prác v segmente 
podzemného staviteľstva a v oblasti budovania inžinierskych stavieb.

Počet zamestnancov
250-499 zamestnancov

Adresa spoločnosti
TuCon, a. s.
K cintorínu 63 
010 04 Žilina
http://www.tucon.sk

Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Róžová
E-mail: poslať životopis
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Blog
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