
  

 

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. jako správcem v souladu s Obecným nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR). Odpovědí na tuto nabídku poskytujete správci souhlas a své osobní údaje za účelem a po dobu 

realizace výběrového řízení. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. 
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Pokud se Vám do 14 dnů po uzávěrce termínu zasílání životopisů neozveme, byla dána přednost 

jinému uchazeči, který více splňuje požadavky na uvedenou pozici. Děkujeme Vám tímto za projevený zájem.  
 

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
se zabývá výrobou, úpravou a dodávkou pitné vody do domácností a průmyslových 

objektů, spravuje a udržuje vodovodní a kanalizační síť a odvádí a čistí odpadní vodu.  
V rámci okresu Kroměříž tyto činnosti vykonává na 200 plně kvalifikovaných zaměstnanců.  

 
Aktuálně hledáme spolupracovníky na pozici: 

 
řidič nákladních a speciálních vozidel 

 
 

Pracovní náplň: 
 řízení a údržba motorových vozidel  
 obsluha zdvihacích zařízení, obsluha tlakových nádob 
 pracoviště Kroměříž 
 nástup 1. 3. 2020 nebo dle dohody 

 
Požadujeme: 

 SO vzdělání technického směru (nejlépe strojní) 
 praxe 3 roky v řízení nákladních vozidel 
 platný řidičský a profesní průkaz sk. C+CE, platné dopravně-psychologické vyšetření, 

školení odborné způsobilosti řidiče a digitální karta řidiče podmínkou 
 jeřábnický, strojnický a vazačský průkaz výhodou 
 základní znalost práce na PC 
 samostatnost, zodpovědnost 

 
Nabízíme: 

 zaměstnání ve stabilní společnosti 
 pracovní poměr na dobu určitou, po zapracování s možností prodloužení na neurčito 
 pracovní dobu pondělí – pátek od 7,00-15,00 hodin  
 finanční ohodnocení podle praxe a zkušeností, po zapracování odpovídající mzdový 

nárůst, prémie, odměny při splnění hospodářského výsledku, odměny při životních a 
pracovních výročích 

 pravidelné profesní vzdělávání 
 25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (Sick days), možnost stravování za dotovanou 

cenu, volnočasové poukázky Flexipass, možnost rekreace ve firemních chatách a ještě 
další zaměstnanecké benefity 

 
 

Přihlásit se a bližší informace můžete získat osobně v sídle společnosti 
Kojetínská 3666/64, Kroměříž, 

Marie Langová, personalista, tel. 573517458, 721943032  
nebo elektronicky: personalista@vak-km.cz zasláním přihlášky s názvem pozice,  

o kterou se ucházíte a profesním životopisem. Termín doručení přihlášek: 31. 1. 2020. 


