Építőipari előkészítő állás (műszaki és/vagy
elektromos/gépész)
Budapesten, a XIII. kerületi központi irodánkba új kollégákat keresünk az alábbi munkakörbe:
Társaságunk budapesti székhelyű, teljes mértékben magyar tulajdonú, dinamikusan fejlődő generálkivitelező
cég, mely 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy megszerzett széleskörű tapasztalataink, magas fokú szakmai
ismereteink, rendszerezett tudásunk és hosszú távú elképzeléseink egyesítésével, új színfoltként, sikeresen
kitűnjön a magyar építőipari piacon.
Az eddigi sikereink záloga, hogy az építőipar teljes spektrumát lefedő tudásbázist magas színvonalú
előkészítéssel, továbbá rugalmas, az igényekhez alkalmazkodni képes lebonyolítással ötvözzük, valamint az
építőipar különböző szegmenseiben több éve magas fokú szakértelemmel és komoly sikerekkel bíró partnerek
közreműködésével elérhető alacsony, versenyképes árak mellett a megrendelőink rendelkezésére bocsájtjuk.
Társaságunk érdekeltségi területei:
● irodaház,
● társasház,
● közintézmény,
● ipari ingatlan,
● csarnok,
● mély és útépítés.
Előkészítő:
1. Műszaki előkészítő
Feladatok:
●
●
●
●
●
●

Magasépítési és mélyépítési munkákon műszaki előkészítési feladatok végzése
Árajánlatok bekérése és kiértékelése
Kalkulációk készítése
Anyagrendelések, anyagszállítás koordinálása
Kapcsolattartás a megrendelővel és az alvállalkozókkal
Tervdokumentációk felülvizsgálata
Elvárások:
●
●
●
●
●
●

mérnöki végzettség
jó kommunikációs képesség
legalább 2 éves műszaki előkészítői munkatapasztalat generál kivitelezés területén
B kategóriás jogosítvány
főiskolai vagy egyetemi végzettség

2. Gépész és/vagy elektromos műszaki előkészítő:
Feladatok:
●
●
●
●
●
●

mennyiség és költségkalkulációk
elektromos/gépész építési (helyszíni és irodai) feladatok segítése,
kalkulációk, kimutatások készítése
kivitelezési munkák szakmai irányítása, ellenőrzése
árajánlatok előkészítése, feldolgozása
beérkező ajánlatok kiértékelése
Elvárások:
●

szakirányú (legalább középfokú) végzettség
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●
●
●
●

jó számítógépes felhasználói ismeretek MS Office
Terc Kft. költségvetéskészítő program ismerete
elektronikus építési napló ismerete
B kat. jogosítvány

Amit mi biztosítunk számodra:
● a munkakör betöltéséhez szükséges teljes körű technikai és informatikai háttér;
● folyamatos szakmai fejlődés lehetősége;
● előrelépési, fejlődési lehetőség;
● versenyképes fizetés.
Ha te is szeretnél a csapatunkba bekerülni, ha a szereted a kihívásokat, amit sokszínű tevékenységi körünkből
adódó változatos munkáink jelentenek, akkor küldd el jelentkezésedet a fényképes szakmai önéletrajzod
csatolásával a megadott e-mail címre: judit.orszagh@proconstruct.hu
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