NABÍZÍME VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA POZICI
PROVOZNĚ – TECHNICKÝ MANAŽER

Jsme společností působící v oboru vodohospodářské infrastruktury. Naší vizí je moderní, efektivně řízená
vodárna perfektně pečující o svěřený majetek a poskytující skvělé služby svým zákazníkům.
Aktuálně hledáme člena týmu na pozici „Provozně – technický manažer“. Jedná se o jednu z klíčových
manažerských pozic, kde budete mít příležitost podílet se jak na rozvoji společnosti, tak realizovat své
vize a sdílet své zkušenosti.
Co bude vaše práce?






budete „pravou rukou“ jednatele ve věcech technických a provozních
ve vaší kompetenci bude příprava řídících dokumentů a plánů provozu a kontrola jejich plnění
budete se aktivně podílet na tvorbě a aktualizaci metodik na řízení provozu a přicházet s návrhy
na zlepšení provozu, návrhy na investice a rozvoj infrastruktury
povedete tým kvalifikovaných pracovníků, které budete rozvíjet a motivovat
ze své pozice budete komunikovat napříč úseky společnosti a spolupracovat na nastavení a
rozvoji firemní kultury

Pracoviště:


v Rychnově nad Kněžnou

Požadavky:









ŘP skupiny B
zkušenost s vedením týmu výhodou
organizační schopnosti
minimálně SŠ vzdělání
praktické znalosti a použití MS Office (Outlook, Word, Excel)
samostatnost, pečlivost, spolehlivost a chuť se učit
časová flexibilita
loajalita

Nabízíme:







zázemí městské společnosti
5 týdnů dovolené
zvýhodněné telefonní tarify
zaměstnanecké benefity (např. 5 týdnů dovolené, služební automobil k soukromým účelům)
možnost osobního a profesního rozvoje
jistota zaměstnání a otevřená atmosféra
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Za přihlášku do výběrového řízení se považuje profesní životopis doručený na e-mail:
sekretariat@vakrk.cz

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení: 30.11.2022
Termín nástupu: od 1.5.2023 popř. dle dohody

Kontakt: Zdeňka Volná, úsek jednatele, tel.: 725 721 579, e-mail: sekretariat@vakrk.cz

Jiří Šíma, DiS., jednatel
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