PRACOVNÍ STÁŽ
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? Tak to pak patříš mezi nás!
Nabízíme Ti pracovní stáž i v rámci letních prázdnin 2019 s dalším možným pokračováním na HPP
po ukončení studia.
Koho do týmu hledáme?
•
•
•
•
•
•

Hledáme komunikativního parťáka, co rád chodí na procházky a rád se ledasčemu přiučí z
praxe
Absolventa nebo stále studenta SŠ se zájmem o obor a zaměřením na kartografii/geodézii
Praxe není nutná rádi Ti pomůžeme a vysvětlíme co bude třeba
Pokud budeš umět s AUTOCad Civil 3D, bude to prima
Začít pracovat u nás můžeš hned
Jak často u nás budeš je jen na domluvě a Tvých možnostech

S čím nám budeš pomáhat?
•
•
•
•
•

Budeš s námi spolupracovat na zajištění geodetického zaměření (výškopis a polohopis)
v terénu pro potřeby navazující projekční přípravy
Využiješ u nás zkušenosti s GNSS a totální stanicí
Společně zpracujeme zaměření v programech AutoCAD Civil 3D nebo Bentley
Pomůžeš nám připravit krásné 3D modely stávajícího terénu pro projektanty
Ukážeme Ti jak připravovat záborové elaboráty v souvislosti s katastrálními podklady

Co na oplátku?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Práci na velkých i malých projektech
Pružná pracovní doba – nedržíme stráž u dveří
Umíme ocenit dobrou práci
Školení a osobní rozvoj – chceme být špičkou v oboru – nemusíš se u nás bát říct, že
něčemu nerozumíš – u nás na Tebe nikdo křičet nebude a nikdo Tě neukousne, když se
zeptáš
Pitný režim - dobrá káva a čaj – to je přece základ
Přátelské prostředí – u nás se můžete smát i nahlas
Příjemné pracovní prostředí a dobré pracovní nástroje
Firemní akce – v práci makáme, ale na večírcích to umíme taky pěkně rozbalit
… a na HPP toho nabízíme mnohem víc… :-)

Pokud by Tě cokoliv zajímalo, neváhej se nás zeptat!
V případě zájmu kontaktuj naši personální manažerku
Moniku Bergerovou

monika.bergerova@afconsult.com
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha, Česká Republika

