NABÍDKA PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
Povodí Moravy, s.p. se sídlem v Brně, Dřevařská 11, přijme
pro uvedená pracoviště:
provoz Blansko, Poříčí 7, Blansko 678 01
provoz Brno, K Povodí 10, 617 00 Brno- Komárov
provoz Bystřice nad Pernštejnem, K Pernštejnu 626, Bystřice nad Pernštejnem 593 01
provoz Dačice, Antonínská 15/II, Dačice 380 01
provoz Jihlava, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava
provoz Znojmo, Krapkova 3103/102, 671 81 Znojmo

„vodohospodářského dělníka“
Termín nástupu:

1. června 2015

Požadovaný profil - provoz Blansko, Brno, Bystřice nad Pernštejnem, Dačice:
 Vzdělání odborné – min. výuční list (obor vodohospodářský, stavební, strojní, zemědělský,
lesnický)
 Řidičský průkaz skupiny B podmínkou včetně praxe v řízení, rozšíření pro další skupiny (např.
BE, T) výhodou
 Osvědčení pro obsluhu křovinořezu podmínkou
 Osvědčení pro motorovou pilu výhodou
 Průkaz vazač – jeřábník výhodou
 Dobrý zdravotní stav (práce v terénu, vlhké a pylové prostředí)
 Kolektivní odpovědnost (práce ve skupině)
 Pracovitost, spolehlivost, komunikativnost
Hlavní charakteristika pracovní činnosti - Blansko, Brno, Bystřice nad Pernštejnem, Dačice:
 Strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace,
soustřeďování a odvozu dřeva
 Obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 Údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy
technologie) ve správě provozu
 Pomocné stavební, zámečnické a tesařské práce
 Zajišťování prací vyplývajících z protipovodňové a havarijní služby
 Zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci
vymezeného okruhu činností

Požadovaný profil - provoz Jihlava:











Trestní bezúhonnost
Vzdělání odborné – min. výuční list (obor vodohospodářský, stavební)
Praxe v oboru min. 3 roky
Řidičský průkaz skupiny B, C, E, T podmínkou včetně praxe v řízení
Osvědčení pro obsluhu křovinořezu podmínkou
Osvědčení pro motorovou pilu podmínkou
Průkaz vazač – jeřábník, svářečský, strojní výhodou
Dobrý zdravotní stav (práce v terénu, vlhké a pylové prostředí)
Kolektivní odpovědnost (práce ve skupině)
Pracovitost, spolehlivost, komunikativnost

Hlavní charakteristika pracovní činnosti - provoz Jihlava:









Strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace,
soustřeďování a odvozu dřeva
Obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
Údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
Údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy
technologie) ve správě provozu
Kontrolní a pochůzková činnost, předpovodňové prohlídky
Vedení prvotní evidence
Zajišťování prací vyplývajících z protipovodňové a havarijní služby
Zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci
vymezeného okruhu činností

Požadovaný profil - provoz Znojmo:












Trestní bezúhonnost
Vzdělání odborné – min. výuční list (obor vodohospodářský, stavební, strojní, zemědělský,
lesnický)
Řidičský průkaz skupiny B podmínkou včetně praxe v řízení, rozšíření pro další skupiny (např.
BE, C, T) a profesní průkaz výhodou
Znalost a praktická zkušenost s prováděním zednických prací
Osvědčení pro obsluhu křovinořezu podmínkou
Osvědčení pro motorovou pilu podmínkou
Průkaz vazač – jeřábník, svářečský, strojní výhodou
Dobrý zdravotní stav (práce v terénu, vlhké a pylové prostředí)
Kolektivní odpovědnost (práce ve skupině)
Pracovitost, spolehlivost, komunikativnost, samostatnost
Schopnost komunikace a vystupování ve vztahu k běžné veřejnosti

Hlavní charakteristika pracovní činnosti - provoz Znojmo:
 Strojní a ruční sečení travních porostů, údržba břehových porostů včetně manipulace,
soustřeďování a odvozu dřeva
 Obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 Údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
 Údržba vodních toků a vodohospodářských zařízení a objektů (drobné stavební práce a opravy
technologie) ve správě provozu
 Vedení pracovního deníku a nařízené evidence
 Zajišťování prací vyplývajících z protipovodňové a havarijní služby
 Zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci
vymezeného okruhu činností

Bližší informace:
Jméno
Pozice
Ing. Radka Macháčková vedoucí provozu Blansko

Závod
Závod Dyje

E-mail
Telefon
provozblansko@pmo.cz 516 414 961

Ing. Bohuslav Štol

vedoucí provozu Brno

Závod Dyje

provozbrno@pmo.cz

Ing. František Špatka

vedoucí provozu Bystřice
nad Pernštejnem

Závod Dyje

provozbystrice@pmo.cz 566 550 286

Ing. Vladimír Drexler

vedoucí provozu Dačice

Závod Dyje

provozdacice@pmo.cz

384 420 204

Jindřich Kult

vedoucí provozu Jihlava

Závod Dyje

provozjihlava@pmo.cz

567 302 286

Michal Pokorný

vedoucí provozu Znojmo

Závod Dyje

provozznojmo@pmo.cz 515 300 551

543 423 441

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail
hrackova@pmo.cz nebo v písemné podobě na adresu: paní Ivana Hráčková, Povodí Moravy, s.p.,
Dřevařská 11, 602 00 Brno, do 15. 4. 2015. Vybraní uchazeči budou vyzváni k osobnímu pohovoru.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové pohovory zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

Svatava Valíčková
vedoucí útvaru řízení lidských zdrojů

