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NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:  Projektant 

SPOLEČNOST:     VWS MEMSEP s.r.o. 

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:   Praha 

SMLUVNÍ VZTAH:   Zkrácený pracovní úvazek 

 Externí spolupráce 

Trvalý pracovní poměr 

PRACOVNÍ DOBA: flexibilní s pevnou částí od: 9 h  do: 14 h 

DATUM NÁSTUPU:   ihned 

BENEFITY: příspěvek na stravenky, dovolená nad rámec Zákoníku práce, sick days, 

homeoffice, vzdělávací a jazykové kurzy; příspěvek na životní/penzijní 

připojištění;  slevy na dopravu, cestování, volný čas u vybraných dodavatelů; 

cafeterie; firemní akce a další 

Pracovní náplň 
 projekční práce v oboru úpravy vody 
 zaměření na úpravu pitné vody, procesní a technologické vody, odpadní vody 
 na základě technologického návrhu zpracování technického návrhu řešení pro fázi nabídky, studie nebo 

projektu, včetně technické a výkresové dokumentace, v oboru úpravy vody 
 vypracování strojní části projektové dokumentace staveb 
 zpracování detailních technologických schémat řešení - PID 
 zpracování strojně technického popisu zařízení a technologie ve formě technické zprávy 
 specifikace navržených zařízení z hlediska kvality a kvantity ve formě datasheetu, pro zajištění technických a 

cenových údajů formou poptávky 
 zpracování dílčích seznamů strojů, zařízení, systémů a služeb tvořících předmět projektu včetně nezbytných 

technických parametrů 
 tvorba výkresové dokumentace zařízení, systémů a služeb tvořících předmět projektu ve formátech 2D a 3D 
 specifikace požadavků na navazující profese (stavební, elektro, izolace) 
 autorský a technický dozor při realizaci stavby  
 plnění daných úkolů v souladu se stanoveným časovým plánem 
 využívání technických nástrojů skupiny Veolia a účast na odborných školeních a seminářích 

 

Nabízíme 
 Zázemí a stabilitu silné nadnárodní společnosti 
 Odpovídající mzdové ohodnocení 
 Nadstandardní zaměstnanecké výhody 
 Možnost dalšího profesního vzdělávání 

                     

Požadujeme 
 Ukončené středoškolské vzdělání 
 všeobecné technické/strojní znalosti z oboru úpravy vody 
 všeobecné znalosti o technologiích a strojích v oblasti úpravy vody 
 všeobecné znalosti o dodavatelích technologií, strojů a zařízení v oblasti úpravy vody 
 pokročilá znalost software Office 2003 a vyšší 
 dobrá znalost souboru software AutoCad 2007 a vyšší 
 znalost software  SolidWorks 2004 výhodou 
 řidičský průkaz skupiny „B“ 
 jazykové schopnosti: angličtina aktivně, ostatní jazyky výhodou 

 
Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete prosím svůj aktuální strukturovaný profesní životopis na email 

pravoslav.liska@veolia.com.  
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