hledá do svého týmu kolegu na pozici:
Zahradní/krajinářský architekt/ka
do přípravy výroby stř. zahradnických úprav

Náplň práce:
- provádí předvýrobní přípravu zakázek do realizace. Jedná s dodavateli
sadovnického materiálu a ostatními výrobci. Zajišťuje logistiku materiálu na
zakázky. Má aktuální přehled o cenách rostlinných materiálů a s tím souvisejícím
sortimentem, subdodavatelích stavebních či pomocných prací. Je odpovědný za
přípravu zakázek do realizace a jejich průběžný support v rámci realizace.
Spolupracuje s rozpočtářem a stavbyvedoucími. Vytváří dokumentaci skutečného
provedení stavby, grafické návrhy, apod. Zpracovává drobné realizační rozpočty.
Požadujeme:
- VŠ zahradnická - obor zahradní/krajinářská architektura (případně SŠ
zahradnická, popř. adekvátní praxe v oboru )
- znalost trhu rostlinných materiálů (podmínkou znalost druhů domácích stromů
a keřů), znalost okrasných druhů keřů a trvalek (ideálně základy na úrovni
kultivarů), ovocných druhů
- praxe v oboru výhodou, orientace na „zahradnickém trhu“ v rámci republiky
(poptávání subdodavatelů, zjišťování nabídek)
- orientace v projektové dokumentaci, tvorba jednodušších rozpočtů
- výborná znalost práce na PC - Excel, Word, Outlook, Photoshop, výhodou
znalost programu Cross, Autocad a MicroStation
- výhodou zkušenost s logistickou činností (nutná komunikace se
stavbyvedoucími a zkoordinování dodavatelů s místem realizace )
- komunikativní osobnost s vysokým pracovním nasazením a ochotou rozvíjet své
odborné dovednosti
- zodpovědnost, samostatnost, pečlivost a loajalitu
- schopnost práce v terénu, řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
Nástup: možný ihned nebo dle dohody

Pracoviště: Mohelno

Nabízíme:
- zázemí stabilní firmy s dlouholetými zkušenostmi v oboru sadovnických a
zahradnických prací
- motivující mzdové ohodnocení na základě dosažených výsledků
- profesní rozvoj a vzdělávací akce
- příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na pracovní oděv, další firemní
benefity
V případě, že Vás naše nabídka zaujala, hledáte profesní výzvy a chcete
pracovat v oboru, kontaktujte Ing. Rousovou, tel.: 730 150 391 nebo
zašlete své CV na email: ROUSOVA@KAVYL.CZ.
Více informací o naší společnosti naleznete na www.KAVYL.CZ .

