
Pracovní příležitosti  

Nabízíme zajímavou a tvůrčí práci ve stabilní společnosti s dlouholetou tradicí na významných 

projektech pro rafinerský, petrochemický a chemický průmysl v České republice i v zahraničí. 

Zpracováváme projekty od fáze studie, přes realizační dokumentaci až po samotnou výstavbu 

nebo dodávku celé technologie na klíč. Disponujeme odborně zdatným týmem pracovníků, ve 

kterém podporujeme seberealizaci a možnost osobního růstu. Samozřejmostí jsou firemní 

zaměstnanecké benefity jako je pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, možnost práce 

formou home office, příspěvek na stravování a dopravu, sick days, mobilní telefon, notebook 

a podpora dalšího vzdělávání formou externích školení a kurzů.  

Hledáme samostatné, komunikativní a zodpovědné uchazeče se zájmem a znalostmi v daném 

oboru. Praxe je výhodou, nikoliv podmínkou. Ve firmě podporujeme začínající absolventy, 

kteří se postupně zapojují do projektů pod vedením profesně odborných projektantů, a tím 

získávají cenné zkušenosti v jednotlivých oblastech projektování.  

Náplní práce je návrh technického řešení a jeho zpracování formou projektové dokumentace, 

zajišťování podkladů pro nabídkovou činnost a technické části nabídek a smluv, komunikace s 

ostatními profesemi, zákazníkem, dodavateli a autorský dozor při realizaci na stavbě. 

Profesním rozvojem můžete dosáhnout i pozice projektového manažera, inženýra projektu 

nebo vedoucího stavby.  

Přijmeme absolventy s VŠ technickým vzděláním v příslušném oboru a projektanty s praxí (i se 

SŠ technickým vzděláním) na pozice:  

• Projektant stavební  

o požadované dovednosti  

 uživatelská znalost práce s MS Office  

 znalost SW Autocad, Revit výhodou  

 znalost rozpočtového SW Kros vítána  

 praktická znalost angličtiny, další cizí jazyk vítán  

 autorizace v oboru pozemní stavby výhodou  

 řidičský průkaz sk. B. vítán  

  

• Projektant elektro (silnoproud) 

o požadované dovednosti  

 uživatelská znalost práce s MS Office  

 znalost SW Autocad, ePlan výhodou  

 odborná způsobilost dle vyhlášky 50/78 Sb. (lze řešit i dodatečným 

absolvováním příslušného kurzu)  

 praktická znalost angličtiny, další cizí jazyk vítán  

 autorizace v oboru výhodou  

 řidičský průkaz sk. B. vítán  



  

• Projektant měření a regulace 

(MaR, SŘTP, slaboproud)  

o požadované dovednosti  

 uživatelská znalost práce s MS Office  

 znalost SW Autocad, ePlan výhodou  

 odborná způsobilost dle vyhlášky 50/78 Sb. (lze řešit i dodatečným 

absolvováním příslušného kurzu)  

 praktická znalost angličtiny, další cizí jazyk vítán  

 autorizace v oboru výhodou  

 řidičský průkaz sk. B. vítán  

  

Stručný životopis spolu s motivačním dopisem zasílejte na adresu:  

Zlatuše Kmínková  

Intecha, spol. s r.o.  

Argentinská 320/34 170 00, Praha 7 nebo na e-mailovou 

adresu zlatuse.kminkova@intecha.cz.  

Zasláním Vašeho životopisu dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uložení v personální 
databázi společnosti, a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení, nejdéle 
však 1 rok.  

  


