
 
 

 

Průmyslová 1841 

CZ - 250 01 Brandýs nad Labem 

tel.: 326 900 400 

fax: 326 900 415 

e-mail: info@baumit.cz 

www.baumit.cz 

Logistické centrum Morava: 

Brněnská 679 

CZ - 664 42 Modřice 

tel.: 548 212 273 

fax: 548 212 274 

Výrobní závod Čakovice:  

Cukrovarská 864 

CZ - 196 00 Praha 9-Čakovice 

tel.: 251 010 282 

fax: 251 010 282 

IČO: 48038296, DIČ: CZ48038296 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,  

č.ú. 511 253 1001/2700  

Raiffeisenbank,  

č.ú. 101 100 2866/5500 

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15358. 

Baumit, spol. s r.o. 

Výrobní závod Dětmarovice:  

Areál EDĚ 

CZ – 735 71 Dětmarovice 

tel.: 326 900 492 

fax: 326 900 499 

Společnost Baumit, spol. s r.o., zabývající se výrobou stavebních materiálů a lídr trhu v ČR v prodeji 
zateplovacích systémů a suchých směsí, hledá pro rozšíření svého týmu kolegu na pozici:  
 

Projektový specialista pro region severní Čechy 

 
Jsi mladý a technicky zaměřený architekt či projektant s obchodním duchem? Rád by ses podílel/la na přípravě a 
vedení projektů od počátku až po technické detaily? Nebojíš se vyrazit z kanceláře na stavbu? Komunikace Ti 
nečiní potíže? Pak možná hledáme právě Tebe. 
 

Náplň práce projektového specialisty: 
▪ péče a rozvoj spolupráce se spolupracujícími architekty, projektanty, investory 

▪ hledání nových akvizic v regionech Liberecko, Mladoboleslavsko, Českolipsko, Ústecko 

▪ prezentace produktů společnosti (fasády, omítky, zateplovací systémy, lité potěry, atd.), školení, účast na 
konferencích 

▪ technická podpora zákazníků za využití materiálů Baumit 

▪ odborná komunikace s developery 

▪ dlouhodobá spolupráce na jednotlivých projektech až do fáze realizace 

▪ spolupráce s kolegy z obchodu, produktového managementu a marketingu 

 

Hledáme: 
▪ člověka se zájmem o stavebnictví a architekturu, ideálně vysokoškoláka 

▪ aktivní přístup a obchodní myšlení 

▪ příjemné a komunikativní vystupování, intuici a nadhled 

▪ schopného manažera milujícího výzvy, ochotného se učit novým věcem 

▪ samostatného, pracovitého člověka s řidičským oprávnění sk. B a ochotou cestovat 

 

Co Vám nabízíme: 
▪ samostatnou práci ve svěřeném regionu 

▪ zajímavé finanční ohodnocení a mnoho zajímavých firemních benefitů 

▪ příjemný pracovní kolektiv 

▪ zázemí předního výrobce materiálů ve stavebnictví 

▪ služební vozidlo, NB, telefon  

 

Kontaktní osoba: Lenka Urbanová, l.urbanova@baumit.cz  

mailto:l.urbanova@baumit.cz

