
GEODET JUNIOR 

Chtěl by ses zapojit do rozvíjejícího se týmu, kde budeš mít možnost se učit od zkušených 

kolegů, ale zároveň dostaneš příležitost ukázat, co v Tobě je? Pak patříš mezi nás! 

PRACOVNÍ NÁPLŇ 

 měřické práce v terénu  

 zpracování dat měření na PC za pomoci aktuálních softwarových programů   

 spolupráce při zpracování a tvorbě geometrických dokumentací 

 možnost profesního růstu  

 práce v oboru dopravních staveb (železnice, mosty, pozemní komunikace) 

CO VÁS OČEKÁVÁME 

 středoškolské/vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kartografii/geodézii 

 znalost AUTOCAD Civil 3D výhodou 

 samostatnost, zodpovědnost a felixibilitu 

 ochotu se rozvíjet, učit se novým věcem, chuť a nadšení do práce 

 praxe není podmínkou - vhodné jako brigáda při studiu 

PROČ U NÁS PRACOVAT? 

 Máme skvělý tým plný profesionálů a věříme, že se jednou stanete jedním z nás. 

 Rádi Vám předáme dlouholeté zkušenosti. 

 Na dobré projekty se u nás nečeká roky, Vy se zapojíte do nich hned. 

 Máme silné mezinárodní zázemí, můžete pracovat na českých i zahraničních projektech. 

 Pracovní úvazek přizpůsobíme Vašim potřebám a možnostem. 

JEŠTĚ VÁM TO NESTAČILO?  

TAK POKRAČUJEME… 

 pružná pracovní doba 

 zaměstnanecké výhody, jako jsou stravenky, Multisport karta 

 5 týdnů dovolené a k tomu 3 sickdays 

 mobilní telefon, notebook 

 odměny/bonusy – dobrou práci umíme ocenit 

 školení a osobní rozvoj – chceme z Vás mít špičku v oboru 

 občerstvení na pracovišti – výborná káva a čaj nesmí po ránu chybět 

 přátelský a milý kolektiv 

 firemní akce 

JAK TO PROBÍHÁ? 

 Pošlete svůj životopis, případně stručný motivační dopis, proč byste u nás rád pracoval. 

 Prosím připojte i svůj souhlas s nakládáním s osobními údaji. 

 Rádi si s Vámi osobně setkáme a popovídáme si o tom, co od své práce očekáváte a co můžeme 

nabídnout my Vám. 

 Není potřeba se na schůzku připravovat, ani mít formální oblečení. 

 Oceníme, když nám přinesete ukázat, na jakých projektech jste už pracoval/a. 

 O výsledku výběrového řízení Vás budeme informovat. 


