
 
Hledáme pracovníka na pozici: 

 

Projektový technik a konzultant zateplování fasád 
 

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 
• VŠ vzdělání v oboru pozemní stavby, energetika staveb 
• řidičský průkaz skupiny B 
• výborná znalost práce na PC (programy pro stavební výkresy a grafiku, 3D 

vizualizace, tepelná technika) 
• výborné komunikační dovednosti 
• chuť se vzdělávat v oboru tepelná ochrana staveb 
• chuť pomáhat zákazníkům a radit jim 

 
 
Náplň práce: 

• vývoj technických dokumentací pro provádění zateplování fasád 
• zkreslování realizačních detailů fasád v CAD a 3D 
• grafické návrhy fasád v 3D a 2D 
• technické poradenství v oblasti zateplování fasád na diskuzních fórech webů naší 

společnosti 
• technické poradenství v oblasti zateplování fasád na prodejně 
• postupný vývoj technických informací a podkladů pro další prezentace firmy 
• práce v terénu - technické poradenství na stavbách zákazníkům, 
• zaměřování domu termo-kamerou, výstupní zprávy 
• energetické výpočty pro RD a příprava podkladu pro dotace NZU na BD a RD 
• řešení složitějších nabídek pro zateplení pasivních RD a bytových domů 
• dotační před-výpočty zateplení RD, BD z projektové dokumentace 
• odborné články a studie do blogu společnosti na téma zateplování staveb 

 
 
Výsledný produkt vaší práce: 
Perfektně vytvořená a vedená technická dokumentace realizačních detailů fasád, 
technologických postupů. 



Zodpovězené dotazy zákazníků na webech firmy, prodejně fasádního centra – emailem 
nebo telefonicky. 
Precizně vyhotovené nabídky, studie, grafické návrhy fasád, technické zprávy 
termovizního měření. 
Celkový přínos pro pracovní tým stavebního a obchodního střediska firmy a její postupný 
rozvoj. 
Spokojený zákazník. 
 
 
Výkon práce: 
Pracovní doba:  7-15:30, Po-Pá 
Místo práce:   Týnecká 921/11, Olomouc Holice 
Pracovní prostředky:  technické prostředky, nástroje a zázemí firmy, osobní automobil 

k výkonu pracovní činnosti, 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

