
NABÍDKA PRÁCE
 

Jsme STROJRENT s.r.o., firma zabývající se především
zemními pracemi většího rozsahu. Vzhledem k narůstajícímu

počtu nových zakázek nyní plánujeme rozšiřovat náš tým, 
a tak nabízíme zaměstnání (na HPP i DPP) na pozicích:

 

                

 
 
 

V případě zájmu o více informací pište nebo volejte na:
kariera@strojrent.cz / 734 256 613.

                             ŘIDIČ, STROJNÍK, 
                            AUTOMECHANIK,
              MECHANIK STAVEBNÍCH STROJŮ,
                   STAVBYVEDOUCÍ a GEODET.



ŘIDIČ
POŽADUJEME: 

řidičský průkaz skup. C, příp. C+E
zkušenost s řízením min. 1 rok
zodpovědnost za svěřený vůz

spolehlivost a dochvilnost
 

NABÍZÍME: 
smlouvu na dobu neurčitou

možnost rozšíření řidičského průkazu
pohodový pracovní kolektiv

odměny za výkon
 

kariera@strojrent.cz / 734 256 613



STROJNÍK
POŽADUJEME: 

zodpovědnost za svěřený stroj
zájem o stavební techniku a chuť učit se

strojnický průkaz výhodou - nikoliv podmínkou
 

NABÍZÍME: 
smlouvu na dobu neurčitou

zajištění strojnického průkazu
získání praxe na dalších strojích

pohodový pracovní kolektiv
 

kariera@strojrent.cz / 734 256 613



AUTOMECHANIK
POŽADUJEME: 

řidičský průkaz skup. B
zodpovědnost za svěřené vozy

vyučení v oboru výhodou - nikoliv podmínkou
zájem o automobily a chuť učit se

 
NABÍZÍME: 

smlouvu na dobu neurčitou
obědy na pracovišti zdarma

příspěvek na dopravu
pohodový pracovní kolektiv

 
kariera@strojrent.cz / 734 256 613



MECHANIK
STAVEBNÍCH STROJŮ

POŽADUJEME: 
řidičský průkaz skup. B 

zodpovědnost za svěřené stroje
vyučení v oboru mechanik výhodou - nikoliv podmínkou

zájem o stavební stroje a chuť učit se
 

NABÍZÍME: 
smlouvu na dobu neurčitou
obědy na pracovišti zdarma

příspěvek na dopravu
pohodový pracovní kolektiv

 
kariera@strojrent.cz / 734 256 613



STAVBYVEDOUCÍ
POŽADUJEME: 

min. středoškolské vzdělání ve stavebním oboru
znalost práce na PC (MS Office)

řidičský průkaz skup. B
 

NABÍZÍME: 
smlouvu na dobu neurčitou

služební automobil
mobilní telefon, notebook

pohodový pracovní kolektiv
 

kariera@strojrent.cz / 734 256 613



GEODET
POŽADUJEME: 

min. středoškolské vzdělání v technickém oboru
 (pozemní stavby/geodézie)

zodpovědný přístup k plnění úkolů
řidičský průkaz skup. B

 
NABÍZÍME: 

smlouvu na dobu neurčitou
služební automobil

mobilní telefon, notebook
pohodový pracovní kolektiv

 
kariera@strojrent.cz / 734 256 613


