NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
PLNÝ NEBO ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK

Světelný technik- lighting designer
Do našeho rozrůstajícího se týmu, hledáme pracovitého a svědomitého světelného technika.
PROLICHT CZECH je dceřinou společností rakouské firmy PROLICHT Gmbh zabývající se vývojem,
výrobou a prodejem svítidel. Jsme vysoce profesionální společností zaměřenou na náročného
zákazníka. Nabízíme nejvyšší kvalitu a úroveň služeb a sortimentu. V současné době chceme rozšířit
tým o světelného technika a to s působením v showroomu na Praze 5 Smíchově o velikosti 350m2, který
jsme v současnosti rozšířili o dalších 150m2 kancelářských ploch.
Náplň práce
• Vytváření projektů osvětlení s architekty, projektanty, investory
• Konstrukce vzorků a vzorkování svítidel
• Komplexní zpracování dokumentace projektů (výpočty, zakreslení, specifikace svítidel)
• Řízení projektů, včetně aktivní účasti na stavbách
• Odborná podpora obchodníků
• Reprezentování společnosti
Požadujeme
• VŠ vzdělání (nebo studující VŠ)
• Prokazatelné znalosti z oblasti světelné techniky
• Znalost oborového softwaru (Relux, Dialux, AutoCad, MS Office)
• Dobré komunikativní schopnosti
• Tvůrčí schopnosti, samostatnost, flexibilitu, zodpovědný a důsledný přístup
• Znalost AJ (psanou i mluvenou formou), NJ výhodou
• Řidičský průkaz sk. B
• Pozice je určená i pro absolventy nebo studenty
Nabízíme
• Perspektivní práci na částečný nebo plný úvazek, v dynamicky se rozvíjející a celosvětově expandující společnosti
• Zajímavé uplatnění při vytváření a realizaci projektů s investory, architekty, projektanty
• Příjemné pracovní prostředí se silným zázemím
• Platové ohodnocení 20.000Kč - 60.000Kč měsíčně (dle praxe): základní mzda +
progresivní bonusové ohodnocení + roční bonus
• Firemní benefity v podobě příspěvků na pojištění, stravenek, členství ve fitness, lekcí
angličtiny, vzdělávacích kurzů apod.
• Mobilní telefon, notebook, po zapracování automobil
• Možnost práce z domu či brigádně
V případě zájmu prosím zašlete svůj životopis na adresu helena.cumpelova@prolicht.at
PROLICHT CZECH s.r.o.
Plzeňská 545/42
150 00 Praha 5
T +420 604 104 534
www.prolicht.at
www.facebook.com/prolichtczech
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