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Hledáme zaměstnance na 
pozici:

Samostatný 
projektant 
zdravotechniky

Nástup: dle dohody

Provozovna firmy: Brno - Šlapanice 

PRACOVNÍ NÁPLŇ
• Vedení projekčního týmu
• Tvorba projektů rozvodů vnitřních vodovodních a kanalizačních systémů ve všech stupních projektu:

od projektů pro stavební povolení až po projekty pro provádění stavby
(napojení zařizovacích předmětů a ostatních zařízení…)

• Zpracování návrhu řešení a výkresové dokumentace.
• Technické poradenství pro zákazníky – konzultace před a během návrhu.
• Spolupráce s realizačním oddělením.

PŘEDPOKLADY
• Máš vysokoškolské vzdělání technického směru.
• Praxi v projektové činnosti zdravotechnika minimálně 1 rok.
• Znalost práce v softwaru AutoCAD.
• Znalost práce v softwaru REVIT.
• Zkušenosti s vedením lidí.
• Jsi samostatný/á, zodpovědný/á a proaktivní.
• Máš chuť učit se novým věcem.

• Znáš problematiku pasivních a nízkoenergetických domů.
• Vlastníš řidičský průkaz sk. B.
• Ovládáš Aj či Nj (výhodou).
• Dává ti smysl účel firmy.

NABÍZÍME
• Práci na plný úvazek ve stabilní české firmě.
• Práci ve férovém pracovním týmu.
• Zajímavá finanční odměna.
• Příjemné pracovní prostředí.
• Hrubá mzda + os. ohodnocení pozice až 40.000 Kč
• Placené přesčasy.
• 5 týdnů dovolené.
• Flexibilní pracovní doba s možností home-office.
• Stravenky 100,-/den.
• Příspěvek na penzijní připojištění.
• Služební automobil, mobilní telefon, notebook.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU zašlete, prosím, svůj životopis na na info@evora.cz nebo volejte na tel. +420 722 150 190.

Jsme výhradně česká společnost Evora CZ, jednička na trhu v oblasti technologií pro bytovou výstavbu. Jako jediní nabízíme 
komplexní řešení technického zařízení budov od projekce přes realizaci až po servis. Konkrétně větrání se zpětným získáváním tepla, 
vytápění, chlazení, ohřev TUV, zdravotechniku, fotovoltaiku, centrální vysavače a jiné. Za dobu desetiletého působení na trhu jsme 
získali spoustu prestižních ocenění, mimo jiné cenu Grand Prix, stovky spokojených zákazníků a stali se řádnými členy významných 
organizací.

Hledáme etického pracovníka s čestným přístupem k životu. Nabízíme pozici pro dlouhodobý pracovní vztah, založený 
na oboustranném férovém přístupu.




