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VŠICHNI OKOLO VÁS MLUVÍ O BIMU A VY BYSTE S NÍM CHTĚLI PRACOVAT? 

 
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: 

 

Projektant/ka pro pozemní stavby 
Lokalita: Třebíč 

 
JAK BUDE VYPADAT VAŠE PRÁCE 

◼ Komplexní řešení projektů ve spolupráci s projektovým týmem, 95% 

Vytváření koncepčních řešení projektu a jeho jednotlivých částí. 

Tvorba modelu stavebně-architektonické části.  

Tvorba projektové dokumentace z informačního modelu stavby. 

Koordinace projektové činnosti.  

Autorský dozor v průběhu realizace stavby.  

Komunikace s klientem v anglickém nebo německém jazyce.  

Spolupráce v projektovém týmu.  

◼ Podpora ostatních částí firmy, 5 % 

Spolupráce v rámci interních projektů 

Spolupodílení se na získávání nových zákazníků a budování značky DELTA 

 

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME 

◼ Projektování je Vaše srdcová záležitost 

V navrhování technických řešení projektů jste jako ryba ve vodě. Pracujete v Revitu případně jiném obdobném 
programu. Vyznáte se v legislativních požadavcích na budovy a víte například, co je potřebné zajistit pro proces 
povolení stavby.  

◼ Zodpovědnost a orientace na řešení, to je Vaše 

Na projektování 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.  

◼ Máte týmového ducha 

Rád/a spolupracujete v týmu. Kolegové se o Vás mohou opřít stejně jako vy o ně.  
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◼ Zvládáte komunikovat v anglickém případě německém jazyce 

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

 

VÝHODOU PRO VÁS BUDE 

◼ Ovládáte-li Revit a je-li Vaší zálibou BIM 

◼ Máte-li zkušenost s projekční činností 

 

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 

◼ Vlastní DELTA Innovation and Creativity Hub v Linzi 

◼ Vaším vedoucím bude Martin. Navštivte jeho profil na Linkedin a poznejte ho již teď: 
https://www.linkedin.com/in/vasicekmartin.  

◼ Pracovní smlouva na dobu neurčitou  

◼ Žádná zkušební lhůta – Vy však můžete v prvních 3 měsících klasicky využít možnosti okamžité výpovědi 

◼ Stravenkový paušál 

◼ Roční příspěvek na jazykovou výuku 

◼ Roční prémie jako bonus 

◼ Láká Vás BIM, ale ještě v něm neumíte? My Vás ho naučíme! Můžete se přidat do naší BIM Academy. 
◼ Pro rozvoj dalších osobních talentů se můžete účastnit i dalších kurzů DELTA Academy – program odborného   
       vzdělávání a osobního rozvoje. 
◼ Těšit se můžete i na zábavné eventy v rámci celé skupiny jako jsou společné teambuildingy, vánoční večírky a  

 další neformální setkání. 

◼ 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. 

 

 

 

http://www.delta.at/
https://www.linkedin.com/in/vasicekmartin
mailto:hp@delta-group.cz

