
 
Hledáme pracovníka na pozici: 

 

Obchodní technik staveb PRAHA, stř. ČECHY 
 

 

Pokud jsi stavař tělem i duší a baví tě: 
 

• komunikace s lidmi 
• pomoc s řešením problémů 
• nebojíš se fyzické práce 
• rád se učíš novým věcem 
• dokážeš respektovat a používat 

zavedené systémy práce 

• jsi pokorný a máš trpělivost 
vyslechnout druhé 

• nebojíš se odmítnutí 
• 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 a konstrukcí staveb 
• praxe z realizace zateplení přímo ze stavby 
• SŠ, VŠ vzdělání v oboru pozemní stavby 
• řidičský průkaz skupiny B 
• výborná znalost práce na PC (znalost rozpočtování staveb vítána) 
• výborné komunikační dovednosti 
• chuť se vzdělávat v oboru tepelná ochrana staveb 
• chuť pomáhat zákazníkům a radit jim 

 
 

Náplň práce: 

• komunikace se zákazníky, kteří nám zaslali poptávku, dotaz a prosbu k radě a 
pomoci 

• zaměření stavby a podrobná fotodokumentace stávajícího stavu stavby a její 
evidence na datovém uložišti firmy 

• odborná konzultace a poradenství v oboru zateplování staveb 
• precizní vyhotovení nabídky a její předání zákazníkovi 
• vedení komunikace obchodních případů v předepsaném dokumentu 
• příprava a podpis smluv domluvených staveb 
• odborný dohled nad prováděním staveb 
• předání presentů a firemní dokumentace k hotové stavbě 
• udržování komunikace se zákazníky s otevřenými obchodními případy 
• vedení předepsané dokumentace pro obchodní schůzky a případy staveb 
• týmová spolupráce s přípravářem staveb a stavebním technikem vedení staveb 

 
 
 
 
 
 



Výsledný produkt vaší práce: 
 
Pečlivě zaměřená stavba a odborně provedená konzultace v nabídkovém řízení. 
Perfektně vyhotovená a předaná nabídka zateplení fasády a další stavební práce, 
zákazníkovi. 
Soustavná komunikace s potenciálními zákazníky vedoucí k uzavření obchodu. 
Celkový přínos pro pracovní tým stavebního střediska firmy a její postupný rozvoj. 
 
 
Výkon práce: 
Pracovní doba: 7-15:30, Po-Pá (v sezóně je pracovní doba závislá na 

potřebách zákazníků) 
Místo práce:   Návětrná, Praha Slivenec, a stavby pro oblast PRAHA a štř. 

ČECHY 
Pracovní prostředky:  technické prostředky, nástroje a zázemí firmy, osobní automobil 

k výkonu práce, telefon, notebook, programové vybavení, 
vzdělávací systém pro zaměstnance firmy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

