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Skupaj močni. V timu.

STRABAG, gradbeno tehnološki koncern z več kot 75.000 zaposlenimi na več kot 700 lokacijah, ki deluje po vsem svetu 
in se ponaša z najmočnejšimi timi za izvedbo naročil na vseh mogočih gradbenih področjih. Za uspešno izvedbo 
projektov potrebujemo prav vsakega izmed nas. Sodelovanje v timu in osebni poklicni razvoj: tako kot so raznolika 
naša naročila, so pri koncernu STRABAG raznolike tudi možnosti za poklicno kariero.

Ihre Aufgaben
samostojno, odgovorno in korektno opravljanje vseh komercialnih del na gradbišču, po dogovoru s komecialnim 
področnim vodstvom, vodjem gradbišč, komercialnim vodjem skupine oz. tehničnim in komercialnim vodstvom 
direkcije,
pomoč pri pridobivanju vseh potrebnih gradbenih, obrtnih in drugih dovoljenj po dogovoru zvodjem gradbišča,
odgovorno preverjanje pogodb podizvajalcev po dogovoru z vodjem gradbišča,
odgovorno ravnanje z dokumentacijo, arhiviranje v skladu z zakoni,
priprava poročil za vodje skupin in področne vodje,
pomoč pri nabavi materialov po dogovoru z vodjem gradbišča,
usklajevanje in komuniciranje z vodji,
upoštevanje QM skladno s koncernskimi oziroma pravnimi pravili,
izvedba mesečnih delovnih kalkulacij in izračun mesečnega rezultata na gradbišču,
izdelava mesečnih poročil na gradbišču,
inventura,
obdelava garancij,
druge naloge po odredbi nadrejenega.

Ihre Voraussetzungen
- VI/2 ali VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri,
- znanje vsaj enega tujega jezika, (nemščina je prednost, angleščina),
- priijaznost, urejenost, samoiniciativnost, komunikativnost,
- željo po samostojnem in skupinskem delu,
- sposobnost sodelovanja s sodelavci, strankami in poslovnimi partnerji,
- kompetence: informacijska pismenost, natančnost, zanesljivost.

Wir bieten
Ponujamo vam zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas,, možnost osebnega in strokovnega 



razvoja.. V kolikor ste se našli v našem opisu vas prosimo, da svoje popolne prijave pošljete preko spodnje ikone 
(Prijavi se zdaj)

Ihr Kontakt
MAJA KOKALJ, Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Tel. +386 1 54 66 732, www.strabag.com

http://www.strabag.com
http://www.strabag.com
http://www.strabag.com

