
pipelife.cz

Pokud Vás práce u nás zaujala, pak nám pošlete váš strukturovaný životopis 
včetně telefonického kontaktu na email: 

barbora.krejcova@wienerberger.com
Barbora Krejčová
tel.+420 383 826 440

Hledáte práci, kde budete pro druhé pevným bodem a autoritou? 
Pipelife je přední světový výrobce plastových potrubních systémů. 
Je součástí nadnárodní skupiny Wienerberger! Patříme k předním 
světovým výrobcům produktů, které spoluvytváří životní prostor 
každého člověka.  
Chceš-li se připojit k úspěšné firmě, se stabilní vizí a cílem, nabízíme 
Ti možnost perspektivního zaměstnání na pozici:

PROJEKTOVÝ INŽENÝR  
MÍSTNÍ KOORDINÁTOR

• Máte technické / elektrotechnické vzdělání a praxi 
v oboru?

• Umíte proaktivně budovat spolupracující tým?
• Chcete spolupracovat na velkém investičním projektu 

v rámci Pipelife v České republice?

Pokud ano, pak jste možná vy, kterého k nám hledáme!

CO VÁS U NÁS ČEKÁ?
Máme před sebou velký investiční projekt a nyní je potřeba rozběhnout 
realizaci, aby vše proběhlo včas a stanovených nákladech. 
Budete připravovat projektovou dokumentaci, koordinovat 
účastníky projektu, aktivně řešit problémy a odchylky (časové, 
nákladové) a účastnit se pravidelných kontrolních schůzek. 
Podporou Vám bude již fungující projektový tým.

CO JE NUTNÉ MÍT, ABYSTE MOHLI USPĚT?
• chuť rozjet zcela nový projekt 
• VŠ vzdělání technické směru (např. stavební inženýr, 

konstruktér či elektrotechnik se zkušeností z realizací) 
• zkušenosti s vedením technických projektů, projektováním a 

prováděním staveb
• velmi dobrou úroveň angličtiny pro pravidelné online 

schůzky 
• řidičský průkaz sk. B 

PROČ SI VYBRAT NÁS?
Společnost Pipelife Czech na trhu v ČR téměř 30 let, celosvětově 
společnost Wienerberger AG, jejich jsme součástí, oslavila již 200 let 
od svého založení. Najdete u nás mnoho loajálních a zajímavých lidí. 
Budete mít možnost rozhodovat, koordinovat a nést odpovědnost. 
Čeká vás rozmanitá náplň práce, a dostanete možnost být pánem nad 
svěřeným projektem. Pro práci Vás vybavíme potřebnými prostředky 
jako je služební automobil a telefon i pro soukromé účely, notebook 
a další aplikace a systémy.

V oblasti dalších benefitů vás u nás čeká mimo dobrého šéfa také 
5 týdnů dovolené, multisport karta a benefitní systém Cafeterie, 
příspěvky na penzijní připojištění, zaměstnanecké slevy na produkty, 
příspěvky na stravování, příjemné pracovní prostředí, firemní akce, 
právní poradenství, aj.
Rádi přivítáme někoho, komu dává práce ve stavebnictví smysl 
a vidí, že na kvalitě výrobků záleží. 

PROJEKTOVÝ INŽENÝR  
MÍSTNÍ KOORDINÁTOR


