MANAŽER
PRO DIGITALIZACI
Tvým úkolem bude implementovat systém DigitalSite v naší společnosti a zahájit digitální éru ve stavebnictví. Chceme mít většinu
důležitých dokumentů v digitální formě a pracovat s nimi moderní formou, rychle a s možností sdílení pro všechny účastníky
realizačního procesu (od investora, přes projektanty, přípravné a realizační týmy až po koncového uživatele a výhledově i státní správu).
To vše znamená, že se chceme stát leadrem v implementaci BIM.
Seznámíme Tě s tím, jak to u nás chodí a se všemi firemními procesy, vysvětlíme Ti jejich význam a vysvětlíme Ti požadované výstupy.
Pošleme Tě na školení do Francie, kde se přímo u zdroje naučíš efektivně administrovat DigitalSite a navážeš osobní kontakty s kolegy
z produktové podpory SIXENSE…
Po zavedení systému budeš podporovat zlepšování práce uživatelů s informačním systémem, připravovat reporty pro management,
dbát na čistotu, správnost a aktuálnost dat v informačním systému. Typicky se jedná o úpravy formulářů, struktury, řešení požadavků
uživatelů, reporty nebo nastavování práv. Dále budeš pomáhat uživatelům produktu DigitalSite při jejich každodenní práci. V budoucnu
budeš zodpovědný za implementaci nových projektů a technologií, o kterých dnes nemáme páru…
BEZ ČEHO SE NEOBEJDEŠ:








Nezbytné jsou pokročilé znalosti Windows a programů sady Office: Pokud nevíš, k čemu je ve vzorci $, ani nepiš…
Angličtina / Francouzština na pokročilé úrovni: Budeš komunikovat s dodavatelem systému, společností SIXENSE
a jak jsme už zmínili, absolvuješ školení ve Francii.
Řidičský průkaz: Někdy budeš muset zajet na stavbu a prohlídnout si projekt zblízka.
Orientace v problematice BIM a SW pro projektové řízení a konstrukce: AutoCAD, REVIT, MS Project a další…
Pokročilé znalosti systémů EDM a principy jejich administrace.
Opravdu Tě baví práce s daty. Máš potenciál pochopit i složitější věci. Jsi aktivní, domluvíš se s uživateli
i s managementem.
Výhodou pro Tebe bude znalost reality a praxe stavebních projektů a předchozí zkušenost s jinými IS nebo BI aplikacemi.

Výsledkem Tvé práce bude plně implementovaný systém DigitalSite a firma plná kolegů, kteří jsou schopni systém
efektivně a plnohodnotně využívat.

CO TI ZA TO NABÍZÍME:





Staneš se součástí velké rodiny VINCI, která působí po celém světě.
Skvělý kolektiv: Budeš spolupracovat se špičkovými odborníky, kteří jsou s námi 20 let i s čerstvými talenty. Všichni jsme
zároveň normální a fajn lidi, kteří táhnou za jeden provaz, nafoukané manažery u nás nehledej…
5 týdnů dovolené, 2 sick days
Služební auto, notebook, mobil, stravenky

Sdílíš naše nadšení pro digitální budoucnost a chceš spolu s námi tento nový rozměr stavebnictví tvořit? Pošli vám své CV
v českém a anglickém jazyce a přidej i pár vět o tom, proč bys právě Ty měl být novým Manažerem pro digitalizaci…
Těšíme se, až Tě poznáme!

