
 

 

Jsme přední mezinárodní poradenská firma v oblasti stavebnictví a nemovitostí. Působíme jako nezávislí poradci a 

navazujeme na tradici již od roku 1885. Podílíme se na významných a oceněných projektech z celého světa. Gleeds 

International v současnosti zahrnuje více než 2400 zaměstnanců v 71 kancelářích ve 23 zemí světa. V České 

republice jsme otevřeli kancelář v Praze již v roce 1992. V loňském roce jsme oslavili 30 let na českém trhu. 

Více informací najdete na: https://cz.gleeds.com/ 

 
 

Náš tým aktuálně rozšiřujeme o 2-3 nové kolegy/ně na pozice:  

 

Trainee in Construction Cost Management 

Part-time při studiu pro stavaře se zájmem o čísla, ceny a náklady 

Dlouhodobá spolupráce 

 

Co u nás získáte: 

➢ Praktickou zkušenost z mezinárodní poradenské firmy ve stavebnictví 
➢ Zkušenosti s podporou Cost Managera – administrativní podpora, práce v iTWO costX, případně 

KROS, BIM; asistence u výběrových řízení, poptávání subdodavatelů, vyhodnocování nabídek, 
příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu aj. 

➢ Příležitost k využití angličtiny a možnost spojit si teoretické znalosti s realitou na stavbě  
➢ Možnost nastartovat svoji kariéru a přivydělat si při studiu 

 

Co očekáváme od Vás: 

➢ Schopnost práce se stavební dokumentací, znalosti ze SŠ stavební určitě uplatníte  
➢ Znalost práce na PC (MS Office – Excel, BIM – Revit, aj.…), znalost Aj 
➢ Zájem učit se a rozvíjet 
➢ Pečlivost a zodpovědnost 
➢ Možnost pracovat 10-20 h/týden (během větší části školního roku) 

 

Nabízíme: 

➢ Dlouhodobou spolupráci ve flexibilním režimu s možností části spolupráce formou home office (po 
zaučení) 

➢ Zázemí mezinárodní společnosti a přátelský tým kolem sebe 
➢ Kanceláře v centru Prahy – Konviktská, Praha 1 a vybavení pro práci (notebook) 
➢ Férové finanční ohodnocení, které s dobou Vašeho působení u nás roste, možnost účasti na 

firemních akcích a výbornou kávu na pracovišti 
➢ Možnost zaměstnání na plný úvazek po ukončení studia 

 

Zaujali jsme Vás? 

Tak se ozvěte Lence Mackové na e-mail: Lenka.mackova@gleeds.cz a pak už očekávejte telefonát, kde se 

domluvíme na osobní schůzce u nás. Těšíme se na Vás!  

https://cz.gleeds.com/
mailto:Lenka.mackova@gleeds.cz

