Garnets Consulting a.s.
Společnost Garnets Consulting a.s. je jednou z předních multi-disciplinárních inženýrských společností
na českém trhu. Poskytujeme služby v mnoha oblastech inženýrského poradenství a projektového
managementu, zejména v oblastech dopravy, vodního hospodářství a životního prostředí.

Těžištěm činnosti je poskytování služeb správce stavby, technického
dozoru, supervize či koordinátora BOZP. Nabízíme komplexní služby od
přípravy projektu až po jeho realizaci.
Kromě řady zdárně dokončených vodohospodářských staveb patří mezi
naše realizované zakázky zejména úspěšné dokončení sanace skládky
nebezpečného odpadu v Pozďátkách, sanace bývalého důlněúpravárenského závodu Příbram, Březové Hory či odstranění následků po
těžbě ropy v prostoru jímacího území Moravská Nová Ves.

Mezi naše nejvýznamnější projekty realizované v poslední době patří Celková přestavba a rozšíření Ústřední
čistírny odpadních vod na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 – nová vodní linka (NVL).
• Investorem je Hlavní město Praha
• Investiční náklady představují celkem 6,1 mld. Kč
• Stavba byla dokončena a v září 2018 byla úspěšně uvedena do zkušebního provozu
• Realizace probíhala podle obchodních podmínek The Yellow Book FIDIC – Žlutá kniha FIDIC (navrhni,
postav, provozuj)
• Ve vodohospodářské oblasti se jedná o největší investici v ČR realizovanou podle Žluté knihy FIDIC
• Stavba je z větší části řešena jako uzavřené podzemní prostory chráněné proti povodňovým stavům
• Jde o největší vodohospodářský projekt v ČR, při jehož přípravě a realizaci byly vyžívány 3D
technologie

Nová vodní linka Ústřední
čistírny odpadních vod v Praze

Spolupráce s Fakultou životního prostředí
V letech 2011-2014 Firma se úspěšně zapojila do spolupráce s FŽP UJEP kde kromě praktického
vzdělávání a exkurzí nabízela studentům možnost praxe a stáží ve svém realizačním týmu.
Ve firmě je zaměstnáno několik absolventů FŽP UJEP.
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Pracovní nabídka
Hledáme nového zaměstnance na pozici "Manažer projektu" v naší společnosti.

Požadujeme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokončené VŠ vzdělání v oboru
schopnost učit se novým věcem
komunikativnost, pečlivost, samostatnost, profesionalitu
seriózní vystupování, schopnost jednat se zákazníkem
odpovědný přístup k řešení pracovních úkolů
týmová spolupráce
schopnost zvládat nárazově zvýšené pracovní zatížení
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
znalost cizího jazyka výhodou
práce s PC – uživatelsky (MS Office, správa webových stránek)

Nabízíme
•
•
•
•
•
•
•
•

samostatnou, variabilní a pestrou práci v kanceláři i v terénu (realizujeme zakázky v celé ČR,
výhledově i v zahraničí)
odborné zázemí a přátelský pracovní kolektiv
profesionální pracovní zázemí
zajímavé platové ohodnocení
podporu profesního vzdělávání
služební automobil, telefon, notebook
pracoviště v Teplicích
nástup ihned

Kontakt:
Ing. Ivana Háčková
+420 417 532 544
info@garnets.cz
GARNETS CONSULTING a.s.
Československých Legií 445/4
415 01
Teplice
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