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JAKÉ BY TO BYLO, KDYBY BYLA VAŠE PRÁCE ZÁROVEŇ VAŠE HOBBY? 
 
Podporujeme digitalizaci stavebnictví! Ke své práci byste využívali nejmodernějších softwarů pro digitální datové 
prostředí stavebních projektů včetně BIM. V rámci své pozice byste měli možnost se podílet na přípravě a realizaci 
mezinárodních projektů, jejichž vizí je partnerství a spolupráce #cooperationisourgift. Stali byste se součástí kolektivu, v 
němž si najde své místo každý, kdo má zájem zapojit svůj potenciál a podílet se na rozvoji společnosti. A protože roste 
počet projektů, tak i my se rozrůstáme, hledáme proto nové spolupracovníky na pozici:  
 
 

Přípravář(ka), Rozpočtář(ka) 
Lokalita: Třebíč 

 

 
JAK BUDE VYPADAT VAŠE PRÁCE 

Komplexní řešení projektů ve spolupráci s projektovým týmem, 90% 

◼ Příprava rozpočtů a cenových kalkulací 

◼ Návrhy a zpracování technického řešení dle projektové dokumentace zakázek 

◼ Zpracování výkazu výměr 

◼ Vyhlášení a provádění výběrových řízení na dodavatele staveb 

◼ Organizace technických jednání o nabídkách, účast na jednání s investory 

◼ Analýza ekonomiky staveb, návrhy optimalizace zakázek 

◼ Zpracování cenových nabídek – naceňování a vyhodnocení 

◼ Sestavení a kontrola položkového rozpočtu zakázky, tvorba doprovodného textu nabídky 

◼ Komunikace s potenciálními i současnými klienty, úřady a specialisty (také v anglickém nebo německém jazyce) 

◼ Věcná a množstevní kontrola dílčích a konečných faktur 

◼ Úzká spolupráce s projekčním týmem 

Podpora dalších částí firmy, 10 % 

◼ Spolupráce v rámci interních projektů 

◼ Spolupodílení se na získávání nových zákazníků a budování značky DELTA 

 

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME 

◼ Zodpovědnost a orientace na řešení, to je Vaše 

Na práci 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. 

http://www.delta.at/
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◼ Máte týmového ducha 

Rád/a spolupracujete v týmu. Kolegové se o Vás mohou opřít stejně jako Vy o ně. 

◼ Zvládáte komunikovat v anglickém případně německém jazyce 

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

 

POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ 

◼ Úspěšně absolvovaná maturita na střední škole stavební 

◼ Úspěšně absolvovaná maturita na jiné střední škole a min. 4 roky příslušné profesní praxe 

 

POŽADAVKY NA ODBORNÉ ZNALOSTI A NÁSTROJE 

◼ Znalost technické dokumentace 

◼ Znalost AutoCAD Viewer 

◼ Znalost MS Office 

◼ Základní znalost MS Project 

◼ Základní znalost programu Build Power či obdobného AVA programu 

◼ Základní znalosti technických prováděcích předpisů příslušných řemesel 

◼ Základní znalosti zpracování harmonogramu 

◼ Znalost nejméně anglického nebo německého jazyka na komunikační úrovni 

◼ Platné řidičské oprávnění skupiny B 

 

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 Linci 

◼ Pracovní smlouva na dobu neurčitou  

◼ Stravenkový paušál 

◼ Roční prémie 

◼ Roční příspěvek na jazykovou výuku 

◼ Pro další rozvoj našich spolupracovníků nabízíme také tzv. DELTA Academy – program odborného   

◼ vzdělávání, tedy hardskills (např. MS Office, BIM, rozpočtové programy apod.) a osobního rozvoje, tedy softskills 
(např. komunikační dovednosti, sebeřízení, Conflict Management, a mnohé další). 

◼ Láká Vás BIM, ale ještě v něm neumíte? My Vás ho naučíme! Můžete se přidat do naší BIM Academy. 

◼ 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?  
Pošlete nám svůj životopis a pár slov o sobě na e-mail: hp@delta-group.cz.  
 

http://www.delta.at/
mailto:hp@delta-group.cz

