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LIDÉ JSOU VAŠE SRDCOVÁ ZÁLEŽITOST A LÁKÁ VÁS HR? 

 
Stavební projekt je komplexní systém. K jeho obsažení je zapotřebí víc než jednoho odborníka v určitém oboru. Naši 
specialisté na výstavbu, digitalizaci a kulturu spolupráce tento princip uznávají a žijí. Čím jsou však lidé v DELTA vedle 
své odbornosti nezapomenutelní? Je to spolupráce s lidmi. Právě spolupráce je naší předností. Aby mohli špičkoví 
spolupracovníci DELTA vždy stát pevně po boku našich mezinárodních klientů, je důležité, aby se sami cítili komfortně. 
A o to se staráme u nás v HR. Pro posílení našeho týmu, hledáme: 
 

HR Business Partner 
Lokalita: Třebíč 

 
JAK BUDE VYPADAT VAŠE PRÁCE 

◼ Rozvíjení HR aktivit v rámci DELTA Česko a Slovensko 

Employer Branding – posilování brandu a povědomí o DELTA jako zaměstnavateli 

Recruitment – vytváření inzerátů, zveřejňování, selekce, vedení pohovorů a spolupodílení se na rozhodnutí 

Vzdělávání – identifikace potřeb, organizace kurzů a vytváření ročního plánu 

Performance management – podpora při sledování výkonnosti spolupracovníků a práci se zpětnou vazbou a motivací  

Personálně-právní agenda – příprava pracovních smluv a aktualizace vnitřních předpisů v úzké koordinaci s naším 
firemním právníkem, správa QM HR dokumentů 

Péče o spokojenost DELTA spolupracovníků – péče o engagement spolupracovníků, podpora při vyjednávání, 
podpora při řešení konfliktních situací, apod. 

◼ Vedení HR týmu DELTA Česko a Slovensko 

Koordinace a supervize dílčích HR aktivit jako je třeba onboarding nebo organizace firemních akcí 

Organizace a vedení týmových porad 

◼ Spolupráce s HR manažerkou  

Vytváření a zpracovávání HR aktivit v rámci Česka a Slovenska za podpory HR manažerky 

Spolupráce s HR manažerkou ve zpracování HR aktivit celé skupiny DELTA 

◼ Spolupráce s vedením firmy v rozvoji strategických témat  

Strategické plánování rozvoje HR oblasti v návaznosti na strategii firmy v rámci Česka a Slovenska popř. skupiny 
DELTA ve spolupráci s HR manažerkou v Rakousku 

Podpora vedení firmy a manažerů v rámci DELTA Česko a Slovensko při řešení otázek vedení lidí a interních 
záležitostí  

Příprava ročního plánu HR činností, ročního budgetu (HR a vzdělávání) a ročního odhadu nasazení vč. 
zodpovědnosti za jejich dodržení v rámci Česka a Slovenska 

Organizace a vedení strategických HR porad v rámci Česka a Slovenska 
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◼ Podpora budování kultury spolupráce v rámci stavebních projektů 

Organizace projektových workshopů pro utužení spolupráce 

 

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME 

◼ Lidé jsou pro Vás srdcová záležitost 

Jste rád/a mezi lidmi. Rád/a lidem pomáháte a propojujete je. Rád/a poznáváte nové lidi. Rád/a komunikujete. Rád/a 
umožňujete komunikaci. 

◼ Máte přirozenou afinitu k vedení 

Rád/a rozhodujete. Rád/a věci posouváte. Rád/a dokončujete a realizujete. Rád/a vytváříte strategie, časové, 
finanční, aj. plány. Rád/a lidi vedete a rozvíjíte je. Rád/a umožňujete, aby se věci děly.  

◼ Zvládáte komunikovat v německém jazyce 

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

◼ Zodpovědnost a orientace na řešení, to je Vaše 

Rád/a děláte věci ve vlastní zodpovědnosti. Za každou výzvou vidíte příležitost. Máte cit pro vnímání atmosféry a 
zapojení těch správných nástrojů ve správný moment.  

 

VÝHODOU PRO VÁS BUDE 

◼ Máte-li zkušenost s prací v oblasti HR 

◼ Máte-li stavební/technické vzdělání 

◼ Ovládáte-li vedle německého jazyka i např. anglický jazyk 

 

NA CO SE U NÁS MŮŽETE TĚŠIT 

◼ Svobodný pracovní prostor, který čeká na Vaše nápady! 

◼ Pestrou práci v mezinárodním prostředí s příjemným kolektivem a hodnotově orientovanou firemní kulturou 

◼ Plnou podporu našeho jednatele – Erik Štefanovič: https://www.linkedin.com/in/erikstefanovic a HR manažerky – 
Olga Winkler: https://www.linkedin.com/in/olga-winkler-3a920050 , kteří se budou denně starat o Váš rozvoj.  

◼ Práci na plný úvazek s možností zkráceného úvazku 

◼ Pracovní smlouvu na dobu neurčitou  

◼ Žádnou zkušební lhůtu – Vy však můžete v prvních 3 měsících klasicky využít možnosti okamžité výpovědi 

◼ Pro rozvoj osobních talentů se můžete účastnit i dalších kurzů DELTA Academy – program odborného   
       vzdělávání a osobního rozvoje. 
◼ Roční příspěvek na jazykovou výuku 

◼ Těšit se můžete i na zábavné eventy v rámci celé skupiny jako jsou společné teambuildingy, vánoční večírky a  
 další neformální setkání. 

◼ Stravenkový paušál 

◼ Roční prémie jako bonus 

◼ 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, e-mail: hp@delta-group.cz, tel.: 

+420 722 485 357.  

 

Nesplňujte všechny požadavky? 

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