Statik - Projektant / Projektantka
nosných konštrukcií
Peikko Slovakia s.r.o.
Miesto práce
Kráľová nad Váhom/možnosť pracovať Home Office
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou (rozširujeme náš tím)
Mzdové podmienky (brutto)
Od 1 500 EUR/mesiac
Minimálna výška mzdy je 1 500 EUR brutto, jej finálna výška závisí od seniority uchádzača a
vzájomnej diskusie, pretože výška mzdy nie je jednostranná záležitosť.

Informácie o pracovnom mieste
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
U nás, v Peikko Slovakia, razíme cestu rodinnej firemnej kultúry. Naša materská
spoločnosť je fínska a prirodzene preberáme jej prístup, ktorý je zameraný na ľudí, ktorí si
vzájomne pomáhajú bez potreby komplikovanej korporátnej hierarchie.
Pracujeme na veľkých zákazkách a efektívne prispievame k rozvoju slovenského
stavebníctva našim severským know-how.

Čo u nás budeš robiť?
navrhovať a posudzovať nosné konštrukcie, počítať statiku
• spracovávať technickú dokumentáciu produktov
• pripravovať podklady na spracovanie príslušnej výrobnej dokumentácie (VD)
• zabezpečovať technickú podporu spracovávania VD a výrobných procesov
• spolupracovať so zákazníkmi a poskytovať im odbornú pomoc
• zodpovedať za správne a spoľahlivé technické riešenie nosných konštrukcií a detailov v
rámci pridelených projektov a ich projektovej špecifikácie
•

•

dodávať svoju prácu načas a kvalitne

Zamestnanecké výhody, benefity
Čo ti ponúkame?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

možnosť pracovať HOME OFFICE
trvalé zamestnanie v spoločnosti, ktorej stabilitu nenarušila ani pandémia
nápomocných kolegov, ktorí sú profíci vo svojich odboroch
moderné pracovné nástroje a špičkový softvér
ergonomické pracovisko
kurzy angličtiny priamo na pracovisku
obedy zdarma
príspevok na dopravu
ročný OnePeikko bonus podľa výsledkov spoločnosti
možnosť vypracovať sa a pracovať kdekoľvek na svete v rámci našej skupiny

Požiadavky na zamestnanca
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
vysokoškolské II. stupňa
Vzdelanie v odbore
VŠ - stavebná fakulta, študijné programy - inžinierske konštrukcie a dopravné stavby,
nosné konštrukcie stavieb - zameranie statika
Jazykové znalosti
Anglický jazyk – B1, B2
Ostatné znalosti
AutoCAD - Pokročilý
Microsoft Office - Pokročilý
SCIA Engineer - Základy
TEKLA Structures - Základy
Vodičský preukaz
B
Pozícia je vhodná pre absolventa
Áno
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• Tímová spolupráca, zodpovednosť, komunikatívnosť
• Aktívny prístup k práci, samostatnosť, tvorivé a
inovatívne myslenie

Ochota a schopnosť rýchlo sa učiť nové veci
• Prax výhodou
• Znalosť ďalších európskych resp. svetových jazykov
výhodou
•

Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Peikko je fínska rodinná firma, ktorá sa zameriava na vývoj a výrobu inovatívnych prvkov
pre stavebníctvo. Pôsobí vo viac ako 30 krajinách sveta. Za viac ako 50 rokov na trhu bolo
Peikko pri tisíckach globálnych aj regionálnych stavebných projektov. Hlavným
zameraním je výroba stavebných produktov, ktoré prinášajú rýchlejší, bezpečnejší a
efektívnejší spôsob navrhovania a výstavby budov. Na Slovensku má viac ako 400
zamestnancov, pričom patrí ku kľúčovým výrobným závodom z hľadiska produktivity a
výkonu v rámci celej skupiny Peikko.
Kontakt
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Tomášková
Tel.: +421902988988

