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NABÍDKA PACOVNÍHO MÍSTA  
PROJEKTANT – KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ (SŠ) 
 

Chcete se stát součástí profesionálního týmu v oblasti krajinného inženýrství a vodního hospodářství?  

Společnost ŠINDLAR s.r.o. vypisuje nová pracovní místa na pozici projektant pozemkových úprav. 
Pozice je na plný pracovní úvazek v Hradci Králové. Náplní práce je zpracovávání plánů společných 
zařízení pro pozemkové úpravy v celé České republice. 

POŽADUJEME: 

• VŠ vzdělání v oblasti Ochrana a tvorba krajiny, oborech Krajinné inženýrství, 
Agroekologie, Pozemkové úpravy (preference MENDELU BRNO, ČZU FŽP 
PRAHA) 

• uživatelská znalost grafických systémů AutoCAD (ARC GIS, Atlas KRES DMT, 
PROLAND, MicroStation výhodou) 

• řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič 
• znalost cizích jazyků výhodou (angličtina, španělština, ruština, francouzština) 
• schopnost práce v týmu, vedení projektů a dodržování pracovních povinností 
• odpovědný a samostatný přístup k řešení úkolů 

NABÍZÍME: 

• zajímavou práci v mladém pracovním kolektivu a příjemném pracovním 
prostředí 

• využití moderní techniky při zpracování zadaných úkolů 
• po zapracování přizpůsobení pracovní doby potřebám zaměstnance 
• možnost dalšího vzdělávání 
• penzijní připojištění 
• finanční ohodnocení odpovídající pracovním výsledkům 
• práci v kanceláři, terénu a při projednávání zakázek 
• spolupráci na různorodých projektech 
• pracoviště Hradec Králové 

KONTAKT:  

Markéta Šindlarová, 
tel: 495 402 560, 
email: sindlarova@sindlar.cz 

 
Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem na 
e-mailovou adresu sindlarova@sindlar.cz. Případné dotazy na stejné e-mailové adrese nebo 
telefonicky +420 775 766 627.  
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NABÍDKA PACOVNÍHO MÍSTA  
PROJEKTANT – KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ (VŠ) 
 
Chcete se stát součástí profesionálního týmu v oblasti krajinného inženýrství a vodního hospodářství?  

Společnost ŠINDLAR s.r.o. vypisuje nová pracovní místa na pozici projektant pozemkových úprav. 
Pozice je na plný pracovní úvazek v Hradci Králové. Náplní práce je grafické zpracovávání plánů 
společných zařízení pro pozemkové úpravy v celé České republice a spolupráce na ostatních 
projektech krajinného inženýrství. 

POŽADUJEME: 

• SŠ nebo vyšší odborné vzdělání v oblasti Ochrany a tvorby krajiny, Vodního 
hospodářství, Lesnictví, Zemědělství nebo Geodézie, pozemní stavby, 
dopravní stavby 

• uživatelská znalost grafických systémů AutoCAD (ARC GIS, Atlas KRES DMT, 
PROLAND, MicroStation výhodou) 

• řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič 
• znalost cizích jazyků výhodou (angličtina, španělština, ruština, francouzština) 
• schopnost práce v týmu a dodržování pracovních povinností 
• odpovědný a samostatný přístup k řešení úkolů 

NABÍZÍME: 

• zajímavou práci v mladém pracovním kolektivu a příjemném pracovním 
prostředí 

• využití moderní techniky při zpracování zadaných úkolů 
• po zapracování přizpůsobení pracovní doby potřebám zaměstnance 
• možnost dalšího vzdělávání 
• penzijní připojištění 
• finanční ohodnocení odpovídající pracovním výsledkům 
• práci v kanceláři a terénu   
• spolupráci na různorodých projektech 
• pracoviště Hradec Králové 

KONTAKT:  

Markéta Šindlarová, 
tel: 495 402 560, 
email: sindlarova@sindlar.cz 

 
Pokud Vás pracovní nabídka zaujala, pošlete nám svůj životopis spolu s motivačním dopisem na 
e-mailovou adresu sindlarova@sindlar.cz. Případné dotazy na stejné e-mailové adrese nebo 
telefonicky +420 775 766 627. 
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