V oblasti rezidenčního bydlení je Skanska významným evropským developerem a i v Praze
dlouhodobě patří k nejvýznamnějším hráčům rezidenčního trhu. V metropoli doposud vytvořila téměř 8 000 nových
domovů, v nichž žije přes 21 000 lidí. Protože si uvědomujeme, že pořízení nového domova je jedním z
nejzávažnějších životních rozhodnutí, každá jednotlivost v našich projektech vychází z důkladné znalosti životního
stylu našich klientů. Neméně důležitá je pro nás také environmentální a společenská odpovědnost a v souvislosti s tím
dbáme na to, aby všechny naše projekty vznikaly v souladu s okolím, ve kterém vyrůstají.

Stáž Skanska Reality
Nabízíme možnost profesní zkušenosti pro studenty VŠ stavebního směru, se zvláštním zájmem o rezidenční
výstavbu.
Nabízíme možnost nahlédnout do celého procesu výstavby rezidenčního projektu a podílet se na některých jeho
částech, poznat, jak funguje velká mezinárodní stavební společnost, navštívit stavby a také si něco přivydělat.
V neposlední řadě možnost účastnit se rozvojových programů, které pořádáme pro naše zaměstnance.

Asistent projektového týmu
“Podpora při vývoji bytových projektů na každodenní bázi”
Budete se podílet na:









přípravě návrhů a rozhodnutí, která vedou k realizaci projektu
přípravě interních dokumentů a podkladů pro interní schvalovací proces
přípravě žádostí o vydání rozhodnutí orgánů státní správy v souladu se schváleným časovým
harmonogramem
přípravě smluv pro stavební činnosti a pro ostatní dodavatele
předávacím procesu dokončených objektů
akcích, které umožňují řádné předání objektů správním firmám
akcích, které vedou k řádnému předání infrastruktury
přípravě zápisů z jednání a porad

Požadavky:
- student VŠ stavebního směru, ideálně 3.ročník
- znalost norem a technických řešení
- znalost stavebního zákona a souvisejících předpisů
- znalost výpočtů realitního developmentu
- PC: Microsoft Office, Outlook, PowerPoint, MS Project, CAD
- AJ (písemná, mluvená), český rodilý mluvčí
- ŘP skupina B - výhodou
- Pečlivost a spolehlivost
Časová náročnost:






20 hodin týdně formou DPČ
možnost flexibilního rozložení dle studijních nároků
dlouhodobá stáž (min. na 1 rok)
začátek ihned nebo dle dohody
hodinová mzda 150,- Kč hrubého

V případě zájmu zašlete prosím svůj strukturovaný životopis na e-mail:
sona.cervenkova@skanska.cz

