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> Všichni hledají nové spolupracovníky. Aktuálně můžeme
doporučit…
Stavební manažer

Stavbyvedoucí

Ing. Lubor V.

Ing. Oleg G.

Vzdělání:

Vzdělání:

>	ČVUT v Praze – Fakulta stavební – Studijní obor:
pozemní stavby

>	Puškinská vysoká vojenská škola inženýrská a stavební
– Studijní obor: Průmyslová a civilní výstavba

Praxe: celkem 28 let

Praxe: celkem 22 let

>	Ředitel společnosti
>	Vedoucí projektant
>	Projektant

>	Hlavní inženýr
>	Stavbyvedoucí
>	Technický dozor investora

Zvláštní dovednosti a schopnosti:

Zvláštní dovednosti a schopnosti:

>	Řízení investorské divize hypermarketového řetězce
>	Vyhledávání nových lokalit, včetně zajištění stavebního povolení
>	Příprava výstavby a realizace nových objektů
>	Realizace přestaveb obchodních ploch, včetně projektové přípravy
>	Zajišťování kompletní projektové dokumentace pro
všechny fáze výstavby hypermarketů
>	Projekce stavební části projektů
>	Angličtina a němčina slovem i písmem
>	PC: MS Office, Allplan (CAD program)

>	Samostatné řízení přidělených staveb, včetně zajištění materiálů a lidských zdrojů dle daných harmonogramů
>	Vedení zakázek po organizační a ekonomické stránce
až po samotné předání a vyúčtování staveb a případný
dohled nad odstraněním vad a nedodělků
>	Zodpovědnost za hospodářský výsledek staveb
>	Koordinace subdodavatelů
>	Jednání se zákazníky a úřady
>	Ruština slovem i písmem, angličtina středně pokročilá
>	PC: MS Office, ArchiCAD, CorelDraw

Zdroj: Archiv Rödl & Partner
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>	Němčina slovem i písmem, angličtina středně pokročilá
>	PC: MS Office, Helios Orange, SAP FI, Hyperion, tm5,
ET-Web Lumesse, PowerKey

Vzdělání:
>	Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně
ekonomická fakulta
Praxe:

Obsazujeme nejen manažerské pozice typu jednatele,
vedoucího závodu či finančního ředitele, ale i řadu dalších
pozic, které předpokládají spolehlivé, pracovité a loajální
spolupracovníky.

celkem 23 let

>	Finanční ředitel
>	Ekonomický ředitel
>	Samostatný účetní

Disponujeme rozsáhlou databází s jedinečnou nabídkou
zdrojů specialistů z různých oborů. Vaše nové spolupracovníky Vám vyhledáme nejen v České republice, ale i na
Slovensku, Maďarsku či v jiných zemích.

Zvláštní dovednosti a schopnosti:
Kontakt pro další informace:
>	Zodpovědnost za účetnictví a roční závěrku, reporting,
controlling, plánování, řízení financí, daně, personální
oblast, správa společnosti, prokura
>	Sjednocení procesů v českých závodech, kontaktní
osoba pro centrálu, implementace globálních procesů
definovaných centrálou, risk management
>	Správa dceřiných / sesterských společností, projekty
M&A, Due Diligence, návratnost projektů, interní
audit
>	Samostatné zpracování účetnictví vybraných klientů,
včetně roční závěrky a daní
>	Účast na různých projektech, rozbory a ekonomické
analýzy
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„Celek se skládá z jednotlivců“ – u Castellers, i v naší společnosti.

„Naše znalosti tvoří základ našeho poradenství. Na nich stavíme, společně
s našimi klienty.“

Lidské věže symbolizují jedinečným způsobem firemní kulturu společnosti
Rödl & Partner. Ztělesňují naši filozofii soudržnosti, rovnováhy, odvahy
a týmového ducha. Jsou paralelou růstu vlastní silou, který Rödl & Partner
promítl do dnešní podoby.

Rödl & Partner

Heslem všech Castellers, jež je i vyjádřením jejich základních životních
hodnot, je „Força, Equilibri, Valor i Seny“ (síla, stabilita, odvaha a rozum).
Toto heslo charakterizuje i nás. To bylo také i jedním z důvodů, proč
společnost Rödl & Partner v květnu 2011 navázala spolupráci s Castellers de
Barcelona, reprezentanty dlouholeté tradice stavby lidských věží.

„Jedinečné lidské věže mohou vyrůst pouze tehdy, mají-li pevný základ.“
Castellers de Barcelona
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Tento newsletter je nezávaznou informační brožurou a slouží obecným informačním účelům.
Nepředstavuje právní, daňové ani podnikové poradenství, jeho cílem není ani nahrazení
individuálního poradenství. Při zpracování newsletteru se společnost Rödl & Partner snaží
o maximální pečlivost, nemůže ale převzít odpovědnost za správnost, aktuálnost a úplnost
informací. Protože se zde obsažené informace nezabývají konkrétními tématy jednotlivých
fyzických nebo právnických osob, měl by si klient požadované informace vždy ověřit
poradenskou zakázkou. Rödl & Partner nepřejímá odpovědnost za rozhodnutí, která čtenáři
na základě článků newsletteru učiní. Naši poradci jsou Vám rádi k dispozici.
Veškerý obsah newsletterů zveřejněný na internetu včetně odborných informací je duševním
vlastnictvím společnosti Rödl & Partner a je chráněn autorskými právy. Uživatelé mohou
obsah newsletterů stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jakékoli
změny, rozmnožování, šíření nebo sdělování tohoto obsahu nebo jeho částí veřejnosti, ať už
online nebo offline, vyžadují předchozího písemného souhlasu společnosti Rödl & Partner.

