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vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení funkce PROVOZNÍ NÁMĚSTEK.

Obecné předpoklady 

 fyzická osoba, která je státním občanem ČR

 bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům

Požadujeme

 vysokoškolské vzdělání v oboru – fakulta stavební obor vodní stavby a vodní hospodářství

 orientace v zákoně č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v pl. znění, v zákoně č.
254/2001 Sb.,  o  vodách,  v pl.  znění  a ostatních právních předpisech spojených s danou
pozicí

 praxe v oboru výhodou

 dobrá znalost práce na PC

 řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič / řidička

 dobré  organizační  schopnosti,  samostatnost,  spolehlivost,  pečlivost,  zodpovědnost,
komunikativnost, příjemné vystupování, umění jednat s lidmi, ochotu dále se vzdělávat

Nabízíme

 pracovní poměr na dobu neurčitou

 nástup do pracovního poměru 01.07.2021 nebo dle dohody

 finanční ohodnocení odpovídající dané pozici

 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, indispoziční volno, pružná
pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy 

Písemná přihláška musí obsahovat
jméno  a  příjmení,  datum  a  místo  narození,  státní  příslušnost,  místo  trvalého  pobytu,  číslo
občanského průkazu, datum a podpis, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucí
nabídky zaměstnání. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

K     přihlášce připojte tyto doklady  
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie
dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

Přihlášku  s  uvedenými  doklady  doručte  nejpozději  do  31.05.2021  na  adresu:  Vodovody  a
kanalizace  Náchod,  a.s.,  Kladská  1521,  PSČ  547  01  Náchod,  k rukám  asistentky  předsedy
představenstva  paní Zuzany  Brandové.  Obálku  označte  „Výběrové  řízení  –  PROVOZNÍ
NÁMĚSTEK“.

Bližší informace poskytne: paní Zuzana Brandová, tel. 491 419 237.
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