Koordinátor/ka projektové přípravy

Koho hledáme:
●

●

Do našeho menšího a pohodového týmu přivítáme nového kolegu nebo kolegyni na pozici Koordinátor/ka
projektové přípravy.
Je projektové řízení Vaší srdcovou záležitostí a logické myšlení spolu se schopností argumentace jsou Vám
vlastní? Pak možná hledáme právě Vás!

Náplň práce:
●

●

●

●

●

Budete mít na starosti komplexní dohled nad stavební projektovou dokumentací a formulaci požadavků
pracovišť na chystané stavební úpravy, rekonstrukce nebo novostavby pro zadání do výběrových řízení, resp.
k přípravě projektů.
Budete koordinovat zpracování projektové dokumentace s externími projektanty, interními odděleními
(technickými i zdravotnickými) a dalšími subjekty (veřejná správa, specialisté, apod.).
Dále bude Vaším úkolem navrhování úprav projednávané dokumentace, diskutování optimálního řešení z
pohledu provozu, financí a účelu i projednávání s odděleními.
Vaší náplní práce se stane také kontrola předávaných projektových podkladů, dokončených projektů,
zpracovávání dokumentace skutečného provedení a následná archivace.
Budete připravovat časové plány pro jednotlivé akce, hlídat plnění požadovaných termínů, zakreslovat menší
dílčí úpravy výkresů v AutoCADu a v neposlední řadě se stanete projektovou podporou pro interní zadavatele i
manažery klinik.

Co od Vás budeme potřebovat:
●
●
●
●
●

SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního směru (praxe v oboru podmínkou)
Zkušenosti s projektovou činností minimálně 5 let
Velmi dobrou znalost CAD systémů a uživatelskou znalost MS Office
Znalost příslušné legislativy a orientaci v Zákoně č. 183/2006 Sb., Stavební zákon
Potěší nás autorizace ČKAIT a znalost systému BIM

Co si získá Vaše srdce:
●
●
●
●
●
●
●

5 týdnů dovolené a 4 dny osobního volna
Zázemí stabilní státní příspěvkové organizace
Multibenefitní systém v hodnotě 10 000 Kč/rok
Výrazná sleva v lékárně IKEM a prodejně zdravotnických potřeb
Výhodné stravování přímo v IKEM
Ubytování pro mimopražské uchazeče
Možnost využití specializované zdravotnické péče IKEM

Nástup:
●

Nástup je možný ihned nebo dle dohody.

Kontakt pro uchazeče:
Oddělení rozvoje a získávání zaměstnanců

Tel. +420 236 605 518
Email: kariera@ikem.cz

