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SUDOP PRAHA a.s. je projektová, inženýrská a konzultační firma specializovaná na 
problematiku dopravních staveb. 
Pro rozšíření našeho týmu přijmeme perspektivního pracovníka/ci na pozici: 
 

Konstruktér/ka železničního 
zabezpečovacího zařízení 
 
Požadujeme: 

 vzdělání SŠ/VŠ směr elektrotechnika (i probíhající), 
 znalost práce na PC (základy CAD – ACAD/MicroStation, Word, Excel) 
 zájem o drážní problematiku 
 odpovědnost a preciznost 
 schopnost práce na úkolech s dlouhodobými termíny 
 řidičský průkaz skupiny B 
 příjemné a profesionální vystupování 

Výhodou: 
 obecný přehled o stavbách na železnici v ČR 
 obecný přehled v dopravní technologii a železničním zabezpečovacím zařízení 
 základy programování (Excel, PHP apod.) 
 znalost jazyků (angličtina, němčina, polština apod.) 

Nabízíme: 
 možnost dohody na dočasném zkráceného úvazku na dobu dokončení probíhajícího VŠ 

vzdělání 
 pro studenta VŠ možnost stáže a stipendijního programu 
 dobré platové podmínky 
 zajímavou samostatnou a zodpovědnou práci při řešení velkých dopravních staveb 
 zkušený tým 
 pracoviště vybavené moderní výpočetní technikou 
 možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání 
 sociální výhody (týden dovolené navíc, výhodné stravování, penzijní připojištění) 

Nástup: nástup možný ihned nebo dle dohody  

POZICE JE VHODNÁ I PRO ABSOLVENTY! 

Místo výkonu práce: Hradec Králové 

Kontakt: 
Bližší informace: Vedoucí střediska Ing. Horáček - tel.: +420 498 655 939  
SUDOP PRAHA a.s. 
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
E-mail: personal@sudop.cz 
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Projektant/ka silnoproudé technologie 

Místo výkonu práce: Praha 

Pracovní náplň: 

 spolupráce při zpracování projektové dokumentace silnoproudé technologie (technologie 

rozvoden vvn/vn, vn/nn, napájecích a spínacích stanic 25kV 50Hz a 3kV DC) 

Požadujeme: 

 min SŠ (VŠ) elektrotechnického směru, 

 znalost práce na PC (základy CAD – ACAD/MicroStation, Word, Excel), 

 schopnost práce v týmu, ale i samostatně, 

 zájem o problematiku oboru elektroenergetika a elektrická zařízení s preferencí drážní 

dopravy, 

 odpovědnost a preciznost, 

 výborné komunikační dovednosti, 

 řidičský průkaz skupiny B, 

 příjemné a profesionální vystupování 

Nabízíme: 

 dobré platové podmínky, 

 zajímavou samostatnou a zodpovědnou práci při řešení velkých dopravních staveb, 

 pracoviště vybavené moderní výpočetní technikou, 

 možnost dalšího odborného a jazykového vzdělávání, 

 sociální výhody (týden dovolené navíc, výhodné stravování, penzijní připojištění). 

Nástup: nástup možný ihned nebo dle dohody 

Kontakt: 
Bližší informace: vedoucí střediska Ing. Raibr - tel. 267 094 146  

 

Kontakt: 

SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

E-mail: personal@sudop.cz 
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SUDOP PRAHA a.s. je projektová, inženýrská a konzultační firma specializovaná na problematiku dopravních staveb.  

Pro rozšíření našeho týmu přijmeme perspektivního pracovníka na pozici 

PROJEKTANTKA/PROJEKTANT MOSTŮ A INŽENÝRSKÝCH 

STAVEB - SUDOP PRAHA a.s.  

Náplň práce: 

 navrhování mostů, inženýrských konstrukcí, opěrných konstrukcí 

 tvorba jejich projektové dokumentace ve všech stupních (studie, DÚR, DSP, PDPS, RDS) 

 statické výpočty 

 účast na jednáních s úřady a ostatními účastníky výstavby a další nutné související činnosti při 

projektové práci 

Očekáváme: 

 vysokoškolské vzdělání odpovídajícího oboru (KD) 

 doložitelná praxe v oboru 

 znalost práce na PC, zejména v CAD systémech a oborovém SW 

 chuť pracovat v týmu i samostatně 

 zodpovědnost, svědomitost, samostatnost, komunikativnost 

 autorizace dle zákona 360/1992 Sb. výhodou 

 řidičský průkaz skupiny B 

Nabízíme: 

 práci na zajímavých projektech dopravních staveb (silničních i železničních) 

 odpovídající platové ohodnocení, závislé na dosažených výsledcích 

 profesní růst, průběžné vzdělávání, účast na odborných konferencích 

 sociální výhody (týden dovolené navíc, výhodné stravování, penzijní nebo životní připojištění) 

 pružnou pracovní dobu 

Nástup: dohodou 

Místo výkonu práce: Praha 

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek 

Typ smluvního vztahu:  
Pracovní smlouva 

 

Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní 

Požadované jazyky: Čeština (Výborná)  

Kontakt: 

Kontakt: 

SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 

E-mail: personal@sudop.cz 

 

Bližší informace: Ing. Dana Wangler, tel.: +420 605 229 039 


