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Toužíte po změně zaměstnání, nebo dobrou práci dlouho hledáte? Pojďte pracovat pro úspěšného 

výrobce stavebních materiálů – firmu Baumit. Chceme Vás zaměstnat jako kmenového 

pracovníka, kterého si velice vážíme a nabízíme zajímavé bonusy.  

 

Technický konzultant, stavební technik 

 
Pro rozšíření úseku produktového managementu hledáme kolegu se zaměřením na stavební materiály. Požadujeme 

samostatnost, zodpovědnost, přátelský a kreativní přístup k práci, technické uvažování a přímé jednání. Ideálním 

kandidátem může být člověk s vizí a zkušenostmi z prostředí projekce, přípravy nebo i čerstvý absolvent VŠ. Záleží nám 

na osobnostních předpokladech, pozitivním přístupu k práci i ke kolegům, touze objevovat, ochotě studovat a potřebě 

chtít víc. 

 

 

Co bude Vaší pracovní náplní: 

 

 správa interních systémů  

 

 aktualizace web, technické podklady  

 

 správa obalů, etiket, vybraných služeb pro zákazníky 

 

 technické poradenství 

 

 školení a zajištění odborně technické podpory kolegům v obchodním úseku  

 

 spolupráce s ostatními úseky společnosti 

 

 budování značky 

 

 

 

Co ve Vašem profilu nesmí chybět: 

 

 VŠ stavebního směru 

 

 znalost práce s PC (MS Office) 

 

 AJ skupiny min. B1 

 

 řidičský průkaz skupiny B 

 

 aktivní přístup, kreativita, velmi dobré komunikativní schopnosti, zodpovědnost, spolehlivost, proaktivní 

přístup, logický úsudek, důslednost a pečlivost 
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Co ve Vašem profilu uvítáme: 

 

 zkušenost se stavebními materiály 

 

 zkušenosti ze stavby, přípravy, projekce 

 

 praxi na obdobné pozici 

 

 NJ 

 

 

 

Co Vám nabízíme: 

 

 přátelské, erudované a vysoce zodpovědné kolegy napříč všemi úseky 

 

 kvalitní produkty a systémy pod uznávanou značkou, která představuje jednoho z předních výrobců stavebních 

hmot ve více než 27 zemích světa 

 

 motivační ohodnocení 

 

 firemní benefity 

 

 mobilní telefon, notebook 

 

 ekonomické i pracovní zázemí stabilní a uznávané společnosti 

 

 profesní rozvoj, možnost uplatnit vlastní kreativitu, možnost dalšího rozvoje 

 

 nástup možný ihned 

 

 

 

Nástup možný ihned. 

 

Kontaktní osoba: Ing. Václav Nevšímal, 602 567 234 

 

tel:%20+420%20602%20567%20234

