
Z dvoučlenné garážové firmy se společnost GREEN Center vypracovala na největšího tuzemského výrobce parkovacích systémů, který zaměstnává 
více než půl stovky pracovníků. Rozšiřte náš tým odborníků a podílejte se na prodeji našich produktů zákazníkům po celé České republice!

V současné chvíli nám chybí šikovný kreslič elektroprojektů, který by se chtěl v naší společnosti realizovat v rámci brigády.

BUDETE POTŘEBOVAT:
• zkušenost s prací v některém z obecných projekčních systémů   
 nebo specializovaných grafických programů pro elektroprojektanty
• znalost náležitostí výkresové dokumentace
• zodpovědnost za odvedenou práci
• analytické, logické a technické myšlení
• aktivní přístup k řešení úkolů – samostatnost, pečlivost, flexibilitu,  
 spolehlivost, důslednost
• zájem o obor, ochotu učit se novým věcem
• trestní bezúhonnost (nutné doložit výpisem z rejstříku trestů)

BUDETE MÍT NA STAROSTI:
• samostatnou práci na projektech bez nutnosti vlastnit autorizaci
• zpracování jednoduchých výkresů dle zadání
• tvorbu plánů pro potřeby elektrotechniků
• vytváření podkladů pro projektanty
• e-mailovou a telefonickou komunikaci s pracovníky oddělení
 obchodu a realizace

BUDETE ODMĚNĚNI:
• zaměstnáním v úspěšné a stabilní české společnosti s dlouholetou tradicí (více než 20 let na trhu)
• různorodou prací na zajímavých projektech
• flexibilní pracovní dobou závislou na vašich možnostech, schopnostech a potřebách (s možností práce z domova)
• příjemným pracovním prostředím a sympatickým kolektivem
• firemními dny (sportovní a společensko-kulturní akce)
• dobrým mzdovým ohodnocením

Pozice je vhodná především pro studenty 1. nebo 2. ročníku bakalářského studia. Práci je možné vykonávat i z domova. Sporadická koordinační 
setkání probíhají za účelem upřesnění zadání přímo v sídle společnosti GREEN Center. Jedná se o příjemnou lokalitu pražské Libně s výbornou dopravní 
dostupností, jednu tramvajovou zastávku od stanice metra Palmovka.

Děkujeme, že jste dočetli tento inzerát až do konce. Pokud vás naše nabídka oslovila a chtěli byste se stát členem našeho týmu, zašlete strukturovaný 
životopis společně s motivačním dopisem na e-mailovou adresu David.Dolejsi@green.cz. Do předmětu zprávy nezapomeňte uvést název požadované 
pracovní pozice. Na setkání s vámi se bude těšit

David Dolejší, vedoucí realizací zakázek a servisu

Kreslič elektroprojektů

www.green.cz


