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Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.) je zcela nezávislou soukromou 
společností, plně vlastněnou českými akcionáři. Naše historie sahá až do roku 1890. 
Nabízíme komplexní služby v oblasti inženýrské, projektové a konzultantské činnosti, které 
pokryjí veškeré požadavky našich zákazníků. 
 
 

Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na pozici: 
 

BIM KOORDINÁTOR S POTENCIÁLEM DO BUDOUCNA 

 
Co Vás na této pozici čeká? 

V první řadě bychom rádi řekli, že Vás na této pozici čeká velká budoucnost. S BIM jsme 
na počátku a všichni se těšíme na práci s ním. Uvítáme v našich řadách případně i zcela 
juniorního kandidáta (studenta/čerstvého absolventa), který s námi bude chtít na pozici 
růst až na post BIM manažera a odborníka na slovo vzatého.  
 
- Základním úkolem pro Vás bude spoluúčast na implementaci BIM (metodika a 

standardy) a digitalizaci v naší společnosti  
- Ruku v ruce s tím půjde firemní komunikace a sdílení poznatků v oblasti BIM 
- Zastřešíte nám koordinaci interního vzdělávání zaměstnanců v souvislosti s BIM  
- Na určitých zakázkách VRV, a.s. zaštítíte pozici BIM koordinátora/Správce informací  
- Stanete se pravou rukou pro naše týmy při přípravách nabídek u zakázek 

realizovaných v BIM 
- Hledáme kolegu na full time, ale minimálně zpočátku se lze bavit i o zkráceném 

úvazku (pokud např. potřebujete dostudovat školu) 
- Můžete se s námi pobavit o možnosti částečného home office 

S kým se chceme poznat? 

- Máte VŠ vzdělání v oblasti technického směru  
- BIM a související software zvládáte alespoň na základní úrovni  
- Výhodou – ale nikoliv nutným požadavkem – je jakákoliv praxe s BIM, projektovým 

řízením a digitalizací  
- Nutným požadavkem je, abyste měli ambice se trvale vzdělávat v dané problematice 

a rozvíjet se do budoucí pozice BIM manažera v naší společnosti  
- Na této pozici se neobejdete také bez talentu na organizaci, komunikaci, 

samostatnou práci a schopnosti převzít iniciativu do svých rukou 
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Co Vám za to vše nabízíme? 

- Jsme stabilní česká firma s dlouholetou historií 
- V naší branži je vždy co dělat. A to i navzdory vnějším okolnostem  
- Dostanete od nás týden dovolené navíc  
- Zajistíme Vám vše potřebné k práci – notebook, mobilní telefon, služební tarif  
- Příspěvek na stravování Vám zasíláme hotově na účet společně s výplatou  
- Po zapracování můžete využít náš příspěvek na penzijní pojištění  
- K dispozici máte náš příspěvek na multisport kartu  
- Podporujeme naše zaměstnance v sebevzdělávání – kurzy, semináře, podpora a 

příprava na autorizační zkoušky v oboru  
- Naši kolegové jsou u nás spokojení, proto se hrdě chlubíme nízkou zaměstnaneckou 

fluktuací 
- Nabízíme neformální prostředí, přátelský kolektiv, nemáme-li významné schůzky, 

nedržíme striktně byznys dress code 
- Pokud rádi do práce jezdíte na kole, využijete naší kolárny a sprch 
- Sídlíme na lukrativní adrese v centru Prahy, v historickém komplexu budov bývalého 

mlýnu a vodárenské věže. Přilehlý ostrov rádi využíváme při méně formálních 
pracovních příležitostech. 


