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tř. Budovatelů 2830/3
434 01 M o s t
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí je tradiční a stabilní společnost, která byla založena v Mostě v roce 1953.
Komerční činnost společnosti se zaměřuje na poskytování komplexního geologického a technického
poradenství, na řešení nových, ekologických způsobů úpravy a užití uhlí, a to včetně využití produktů
spalování a odsíření hnědého uhlí, a dále na řešení problematiky ochrany a tvorby pracovního a životního
prostředí pánevních okresů severočeského regionu. Na základě požadavku a potřeb zákazníků se rozšířil
okruh činnosti z oblasti aplikovaného výzkumu i do činností expertizních, inženýrského poradenství,
projekčních a konstrukčních prací, investorských a servisních služeb.
Na pozici projektového manažera odborného útvaru geotechniky a hydrogeologie hledáme flexibilního
člověka, který se nebojí výzev a vysokého pracovního vytížení.

Co Vás čeká:
• řízení a koordinace zakázek včetně jejich technického a odborného zajištění
• ekonomické vedení zakázky
• obchodní i odborná komunikace s klienty
• sestavení, organizace a vedení projektového týmu
• řešení výzkumných grantových úkolů
• návrh a koordinace geologických prací
• manažer projektu odpovídá za odborná stanoviska a interpretaci výsledku projektu
Co požadujeme a očekáváme:
• vysokoškolské vzdělání přírodovědného, nebo technického směru
• odborné a regionální know-how
• pokročilá znalost MS Office, AutoCad, MicroStation, GIS a geotechnického SW (Geo 5,
Plaxis, GeoSlope atd.)
• řidičský průkaz skupiny B
• schopnost práce pod tlakem
• komunikativnost, kritické a strategické myšlení, osobní vyrovnanost, spolehlivost,
odpovědnost, důslednost, vysokou míru loajality a schopnost pracovat pod tlakem
• ochotu krátkodobé práce v zahraničí a schopnost jednat se zahraničními partnery
Co nabízíme:
• práci na plný úvazek ve stabilní firmě
• řadu zaměstnaneckých benefitů včetně třináctého platu
• náročnou, ale zajímavou, pestrou a naplňující pracovní činnost
• flexibilní pracovní dobu
• zaškolení a možnost osobního i profesního rozvoje, dalšího vzdělání i seberealizace
• férový osobní přístup a zázemí silné stabilní firmy

V případě zájmu pošlete Váš strukturovaný životopis na info@vuhu.cz
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