
 
Hledáme pracovníka na pozici: 

 

Fasádník - odborná montáž zateplení domu, MORAVA 
práce na živnostenský list 

 

Pokud jsi stavař tělem i duší a baví tě: 
 

• komunikace s lidmi 
• nebojíš se fyzické práce 
• rád se učíš novým věcem 

 

• dokážeš respektovat a používat 
zavedené systémy práce 

• jsi pokorný a máš trpělivost 
vyslechnout druhé 

• jsi ochotný dělat víc, než musíš 

 
a chceš pracovat v profesionální specializované firmě s jasným cílem být nejlepší a 
odvádět špičkovou práci v oboru zateplování fasád? 
 
Vítej v naší firmě ZOFI fasády s.r.o. 
 
 
Požadavky: 

• znalost zateplování fasád 
• praxe z realizace zateplení přímo ze stavby 
• vyučený zedník nebo SŠ vzdělání v oboru pozemní stavby 
• řidičský průkaz skupiny B 
• výborné komunikační dovednosti 
• chuť se vzdělávat v oboru tepelná ochrana staveb 
• chuť pomáhat zákazníkům 
• chuť dělat perfektní práci 

 
 

Náplň práce: 

• precizní provedení stavebních prací při zateplování staveb dle technické 
dokumentace v požadované kvalitě a čase 

• dodržovat pořádek na staveništi (denní úklid) 
• komunikace s investorem a stavebním technikem a řešení jejich požadavků 
• fotodokumentace provedených prací 
• vedení stavebního deníku 

 
 
Výsledný produkt vaší práce: 
 
Hotový zateplený dům provedený v termínu a v co nejvyšší kvalitě, který je schopný 
předání zákazníkovi. 
Předaný stavební deník s každodenní evidencí průběhu stavebních prací a počasí. 
Spokojený zákazník. 
 
 
 
 
 



Výkon práce na živnostenský list: 
 
Pracovní doba:  7-17hod, Po-Pá, So (v sezóně je pracovní doba závislá na 

potřebách staveb a zákazníků) 
Místo práce:   stavby pro oblast MORAVA 
Pracovní prostředky:  postavené lešení, technická dokumentace provedení stavby, 

odporová řezačka na izolace, pracovní oděv a BOZP pomůcky, 
zajištěný veškerý stavební materiál, asistence stavebního  
 technika 

 
Platební podmínky: Splatnost faktur 3dny. 

Dílčí fakturace za částečně provedené práce – lepení, armovací 
vrstva, finální omítka, ostatní stavební práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Máte zájem o spolupráci? Volejte 776 188 359, pište 
studeny@zofifasady.cz. 

Budu se na Vás těšit. Roman Studený, majitel firmy 

mailto:studeny@zofifasady.cz

