
Hledáme nové kolegy na pozici stavební dělník, strojník, montér (vodovody, kanalizace)   

 

STAVOKA Hradec Králové hledá nové kolegy, kteří se budou podílet na realizaci zajímavých 

vodohospodářských a stavebních projektů. Jsme česká společnost s několikaletou tradicí a zkušeností 

ve výstavbě inženýrských sítí (venkovních vodovodů, kanalizací, ČOV, dopravní infrastruktury), 

vodohospodářských staveb a přidružených stavebních prací, která působí V Královéhradeckém kraji a 

okolí. Disponujeme rozsáhlým a  kvalitním vybavením, moderními stavebními stroji, specializovanou 

technikou a velmi příjemným kolektivem. 

Pojďte k nám pracovat a my se o Vás dobře postaráme. 

 

Vaší náplní práce bude: 

• Podílení se na výstavbě projektů vodohospodářského charakteru především výstavba 
venkovních vodovodů a kanalizací v Královéhradeckým kraji a jeho okolí. 

• V případě profese strojníka je náplní obsluha moderních stavebních strojů (nakladače, 
rypadla a další stroje pro zemní práce) 

Vaše vzdělání a dovednosti: 

• Pro práci stavebního dělníka vyžadujeme alespoň úspěšně ukončené základní vzdělání 
• Pro práci strojníka je požadován strojnický průkaz. 

Výhodou pro Vás bude: 

• Zkušenosti v oboru stavebním, vodohospodářském a ve výstavbě komunikací 
• Strojnický průkaz 
• Řidičský průkaz kategorie C 
• Svářečský průkaz  
• SŠ vzdělání v oboru 

Nabízíme Vám: 

 Stabilní zázemí ve firmě s mnohaletými zkušenostmi, smlouvu na HPP 

Standard 

• 5 týdnů dovolené 
• Příspěvky na stravování  
• Zajištění dopravy do místa výkonu pracovní činnosti 

Odměny na základě hospodářského výsledku společnosti 

• Za úspěšné dokončení projektu 
• Roční a mimořádné odměny 
• Odměna za odpracovaný měsíc bez nemoci 
• Odměna za doporučení nového kolegy 
• Odměna na konci roku 
• Každoroční příspěvek na nákup oblečení 



Vybavení 

• Veškeré pracovní pomůcky  
• Rozsáhlé technické zázemí 
• Kvalitní a moderní stavební stroje, specializovaná technika 

Rozvoj 

• Účast na odborných školeních 
• Kariérní růst 
• Podpora pro získání odborné kvalifikace (řidičský, profesní, svářečský, strojní průkaz) 
•   

Další benefity 

• Účast na sportovních hrách, společenských akcích 
• Možnost lékařských konzultací s firemním lékařem 
•  

Nástup je možný ihned nebo podle vzájemné dohody. 

 

V případě, že Vás zaujala naše nabídka kontaktujte nás: 

tel.: 722 932 189 (Kraus Jan)  

email: kraushonz@seznam.cz 

 

mailto:kraushonz@seznam.cz

