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Stavební projekt má mnoho aspektů. Aby bylo možné obsáhnout jejich komplexnost, je zapotřebí víc než jen jednoho 

experta v určitém oboru. Naši experti na stavby, IT a kulturu tento princip uznávají a žijí. Ale čím je DELTA vedle 

vynikající profesionální základny nezapomenutelná? Je to spolupráce s lidmi: Cooperation is our gift! Špičkoví 

spolupracovníci společnosti DELTA mají ve svém oboru bohaté zkušenosti a stojí vždy po boku svých zákazníků i za 

hranicemi České republiky. Protože špičkových spolupracovníků není nikdy dost, hledáme: 

 

Projektový manažer – junior/senior pro pozemní stavby 
Lokalita: Třebíč, Česká republika 

 
JAK BUDE VYPADAT VAŠE PRÁCE 

◼ Podpora řízení středních a velkých projektů pro české i zahraniční klienty v rámci celé ČR popř. i SR, 80 % 

Komplexní vedení svěřených projektů 

Spoluzodpovědnost za ekonomickou stránku projektu 

Komunikace s klienty, zejména v anglickém a německém jazyce 

Vedení projektového týmu 

◼ Podpora při tvorbě cenových nabídek a sumarizaci zadávacích podmínek, 17 % 

Příprava plánů úkolů nabídkového řízení 

Tvorba návrhů klientských řešení včetně zodpovědnosti za kompletnost cenové nabídky 

Zodpovědnost za průběh nabídkového řízení 

Prezentace navrženého řešení klientům 

◼ Podpora ostatních částí firmy, 3 % 

Inovace interních procesů 

Spolupráce v rámci interních projektů 

Spolupodílení se na získávání nových zákazníků a budování značky DELTA 

 

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME 

◼ Vyznáte se v pozemních stavbách. 

Máte vysokoškolské vzdělání technického směru nebo středoškolské vzdělání technického směru s praxí, alespoň 3 
roky. Orientujete se v projektové dokumentaci, realizaci výstavby pozemních staveb nebo legislativních požadavcích 
na budovy. 

◼ Stavba je pro Vás srdcová záležitost 

Máte rád/a, když za sebou můžete vidět hmatatelný výsledek Vaší práce. Máte rád/a akci. Raději než v kanceláři jste 
přímo na stavbě, kde můžete přímo podporovat vlastní realizaci. Rád/a přemýšlíte, jak dělat věci jinak, efektivněji a 
lépe. Rád/a se sám/a učíte novým věcem. Jste vždy připraven/a přiložit vlastní ruce k dílu. 
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◼ Zvládáte komunikovat v anglickém případě německém jazyce. 

Podstatné pro nás je, abyste byl/a schopný/á si vykomunikovat, co je potřeba a byla to pro Vás příjemná výzva. 

◼ Rád/a cestujete. Rád/a řídíte. 

Bude pro Vás zábava zajet jeden den do Ostravy a druhý den například do Teplic nebo pravidelně trávit například 3 
dny v týdnu mimo domov. 

◼ Rád/a komunikujete, organizujete a vedete. 

Rád/a mluvíte s lidmi. Rád/a spolupracujete. Rád/a plánujete. Máte přirozenou afinitu k vedení a rozvoji pracovního 
týmu. A rád/a umožňujete, aby se věci děly.  

◼ Zodpovědnost a orientace na řešení, to je Vaše 

Na stavebnictví se Vám líbí právě to, že můžete odkrývat nová řešení. Za každou výzvou vidíte příležitost. Máte cit 
pro vnímání atmosféry a zapojení těch správných nástrojů ve správný moment. Rád/a děláte věci ve vlastní 
zodpovědnosti. Rád/a rozhodujete.  

 

VÝHODOU PRO VÁS BUDE 

◼ Máte-li zkušenosti přímo z realizace výstavby 

◼ Umíte-li pracovat například v některém z programů jako Autodesk Revit, MS Project, Planradar, Dalux, Auer či RTS 

◼ Vyznáte-li se v normách a dalších legislativních požadavcích týkajících se technických řešení budov 

◼ Je-li Vaší zálibou BIM 

◼ Máte-li zkušenost s aplikací některé z agilních metod řízení projektů 

 

NA CO SE U NÁS MŮŽETE TĚŠIT 

◼ Spolupráce na významných mezinárodních projektech v Česku a na Slovensku s využitím nejmodernějších nástrojů 
a aplikací 

◼ Pestrá práce v mezinárodní společnosti s příjemným kolektivem a hodnotově orientovanou firemní kulturou 

◼ Pracovní doba pondělí až pátek 

◼ Pracovní smlouvu na dobu neurčitou 

◼ Stravenkový paušál a roční příspěvek na jazykovou výuku 

◼ Roční prémie jako bonus 

◼ Vaším vedoucím bude Marcel nebo Pepa. Poznejte ho již teď – Marcel (https://www.linkedin.com/in/marcelmasek/) a 
Pepa (https://www.linkedin.com/in/josefprokes).  

◼ Pro rozvoj osobních talentů se můžete přidat do naší DELTA Academy – program odborného vzdělávání a osobního 
rozvoje 

◼ Těšit se můžete i na zábavné společné eventy v rámci celé skupiny jako jsou teambuildingy, grilování, vánoční 
večírky, apod. 

◼ Nástup možný dohodou 

 

Zaujali jsme Vás? Máme radost! 

Pošlete nám svůj životopis a pár slov o sobě, případně můžete přiložit i odkaz na Váš Linkedin. Máte-li další otázky, 

neváhejte kontaktovat naši HR Business Partnerku Ing. Radku Sklenářovou, Tel.: +420 722 485 357.  

 

Nesplňujete všechny požadavky? 

Nevadí, ozvěte se nám i tak! A společně něco vymyslíme. 
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