
W@ Vodovody a kanalizace Kroměřížr d.s. r Kojetínská 3666164,767 0I Kroméříž
Ic: 49451871 DIci cz49451877
spo|ečnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném soudem v Brně V oddíle B vložka 1147

vÝběrové řízení na pozici

Ředitel spoleČnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

vedoucí útvaru dispečink

Pracovní náp|ň:
o řízeníchodu centrálního dispečinku
o zabezPeČení technického rozvoje v souladu s koncepcí rozvoje společnosti

' vYhodnocování získaných dat, spolupráce s ostatními provozy při řízenívodohospodářské struktury vč.
organizace poruchové služby

o řízení kolektivu zaměstnanců útvaru dispečink
o částečný výkon práce v terénu

Požadavky:
. ÚSO vzděláníelektro, výhodou telemetrie nebo rádiové sítě
. praxe 5 let v oblasti telemetrie a přenosu dat
o pokročilá znalost práce na PC (Windows, MS Office),
o znalost programováníSCX-SCADA
. Řp sk. B - aktivní řidič
o osvědčení§ 6 vyhlášky 50/1,978 Sb. výhodou
o výborné komunikační schopnosti, samostatnost, spolehlivost

Místo výkonu práce: Kroměříž

Nástup: 7.9.2O2L nebo dle dohody

Pracovní doba: Po-Pá 7,00-]-5,00

Nabízíme:
e zaměstnánívestabilníspolečnosti
o Pracovnípoměr na dobu určitou s možnostíprodloužení
o OdPovídající mzdové ohodnocení, nástupní mzda 27600- 3O00O Kč, prémie 30%, mimořádné odměny

za sPlnění hosPodářského výsledku, volnočasové poukázky Flexipass, možnost stravování za dotovanou
cenu

o 25 dnŮ dovolené, moŽnost rekreace ve firemních chatách, příspěvek na dětskou rekreacia ještě další
zaměstnanecké benefity podle kolektivní smlouvy

r pravidelné profesnívzdělávání

přihlásit se a bližší informace můžete získat osobně v sídle společnosti
Marie Langová, personalista, tel. 573577 458, 72Ig43O32
nebo elektronicky: personalista@vak-km.cz zasláním přihlášky s pozice, o kterou se
profesním životopisem s osobní fotografií a kopií dokladu dosažené í, Termín doručení

á 3666/64, Kroměříž,

ucházíte,
přihlášek:

27,7.2o2t
V Kroměříži 8.7.2027

lng. Ladislav Lejsal
ředitel společnosti

PoskYtnuté osobní Údaje budou zPracovávány spoleČností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. jako správcem v souladu s obecným nařízením Evropskéhoporlomentu a Rody (EU) 2016/679 (GDPR), odpovědí na tuto nabídku poskytujete spróvci souhlos a své osobní údaje za účelem a po dobu realizace
výběrového řízení. Souhtas můžete kdykoliv odvolat.

pokud se vám do 74 dnů po uzávěrce *,,^,u1!,!,ffi,Xi:::::i,!::#::;:';rr:;::::;:":J;""iii,",:,n,, uchazeči, který více splňuje požadavky na
uvedenou pozici, Děkujeme Vóm tímto za projevený zójem.


