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Obchodní společnost

Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Představenstvo obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.
vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení pracovní pozice výkonného ředitele obchodní
společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace a.s.




místo výkonu práce Jihlava
výkon funkce na dobu neurčitou
předpokládaný termín nástupu dohodou po ukončení výběrového řízení (předpoklad
červenec – srpen 2019)

Předpoklady:




vysokoškolské vzdělání (magisterské) ekonomického nebo technického směru
nejméně 5 let praxe v řídící funkci
občanská a trestní bezúhonnost

Požadavky:
odborné







přehled o zásadách řízení obchodní společnosti založené územně samosprávným
celkem
znalost problematiky provozování vodovodů a kanalizací
znalost legislativy – zákon o vodovodech a kanalizacích, vodní zákon
rámcová znalost obecné legislativy:
zákon o obcích
zákon o obchodních korporacích
zákon o zadávání veřejných zakázek
občanský zákoník
zákoník práce
osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti hydrologie, úprava pitné vody, čištění
odpadních vod apod. výhodou

ostatní






organizační schopnosti, velmi dobré komunikační, prezentační a řídicí dovednosti
dobrý zdravotní stav, psychická odolnost, odolnost vůči stresu
samostatnost, vysoké pracovní nasazení a časová flexibilita, spolehlivost, zájem o
další kariérní vzdělávání, schopnost týmové práce
strategické a analytické myšlení s důrazem na zodpovědnost
znalost světového jazyka (AJ, NJ) výhodou




řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, Outlook),
PowerPoint

Nabízíme:







odpovídající finanční ohodnocení
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na stravování
služební automobil i pro soukromé použití, mobilní telefon a notebook
5 týdnů dovolené
možnost prohlubování kvalifikace

Písemná přihláška do výběrového řízení:








musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo
číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní
adresu je-li odlišná od místa trvalého pobytu, telefonní číslo a emailovou adresu,
datum a podpis zájemce,
k přihlášce zájemce připojí ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
a strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů na starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydá, doloží cizí státní příslušník bezúhonnost
čestným prohlášením,
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby tohoto výběrového
řízení dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
motivační dopis v rozsahu max. 2 normostrany.

Přihlášku v označené obálce výběrové řízení na ředitele společnosti doručí zájemce k rukám
předsedy představenstva společnosti Mgr. Petra Laštovičky, na adresu: statutární město
Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava nejpozději do 11. 4. 2019 do
12:00 hodin.
Bližší informace o obsazované pozici podá předseda představenstva společnosti Mgr. Petr
Laštovička (tel.: 565 591 601, e-mail: petr.lastovicka@jihlava-city.cz)

