Společnost Betotech, s.r.o., která je součástí nadnárodní skupiny HeidelbergCement, zajišťuje zkoušky betonu, malt
a potěrů, stavebních materiálů - cementu, kameniva a popílků. Poskytuje poradenství v oblasti technologie výroby a účastní se
programů výzkumu a vývoje.
Dost bylo teorie - pojďte do praxe!
Jste absolventkou/tem vysoké školy ve stavebním oboru se znalostí angličtiny? Chcete odstartovat svoji kariéru v úspěšné
mezinárodní společnosti? Neváhejte a přidejte se k nám v našem Trainee programu!

TRAINEE PROGRAM HeidelbergCement ČR

TECHNOLOG - TRAINEE
Jako technolog:
 se budete seznamovat pod vedením zkušenějších kolegů s technologií betonu a speciálních produktů;
 po nabytí penza znalostí a zkušeností budete řešit samostatné úkoly, kontrolovat výrobu a hlavně ukládku litých
potěrů, komunikovat s projektanty či staviteli přímo na stavbách;
 budete spoluvytvářet výzkumné projekty, provádět testy materiálů a vyhodnocovat jejich výsledky i spolupracovat
s univerzitním prostředím;
 spolu s klienty společnosti BETOTECH, s. r. o. budete součástí podpory užití speciálních výrobků ve stavbách
a projektech;
 budete působit samostatně na území Středočeského kraje; budete součástí dobrého kolektivu, který pomůžete také
dále rozvíjet.
Jako účastník Trainee programu:
 se seznámíte s působením společností skupiny HeidelbergCement v České republice zaměřené na výrobu cementu,
kameniva a betonu;
 získáte praktické zkušenosti, organizační a technické dovednosti v rámci technologie betonu;
 budete samostatně pracovat na přiděleném projektu pod vedením odborného garanta a mentora.
Od zájemců očekáváme:
 VŠ vzdělání technického zaměření - stavební obor (ne déle než 2 roky od ukončení studia, příp. těsně před
ukončením magisterského studia)
 Znalost AJ slovem i písmem (certifikace není podmínkou)
 Dobré znalosti PC (sada MS Office, zejména MS Excel)
 Pochopení a respekt k organizační struktuře
 Dynamický přístup k pracovním aktivitám, zaměření na cíl
 Samostatnost při vyhledávání a řešení problémů
 Řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:
 Šanci nastartovat svoji profesní kariéru v úspěšné mezinárodní společnosti
 Příležitosti pro další osobní rozvoj a vzdělávání
 Místo výkonu práce: Beroun
 Datum nástupu dle dohody, nejpozději k 1. 9. 2019
Zaujala Vás nabídka? Zašlete nám strukturovaný životopis v AJ a ČJ na email: HR@cmcem.cz.
BETOTECH, s.r.o.
Beroun 660, 266 01 Beroun
www.betotech.cz, https://www.heidelbergcement.cz/cs/kariera/trainee-technolog-betotech
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti BETOTECH, s.r.o. dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi
společnosti BETOTECH, s.r.o., a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení, nejdéle však šest měsíců od jejich zaslání.

