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Dobrovolný svazek obcí 
Vedrovice-Kubšice „ČOV  a tlaková kanalizace“ 

přijmeme pracovníka na místo 
obsluhy ČOV a tlakové kanalizace  

v obcích Vedrovice a Kubšice 
 

 
Místo výkonu práce: 

- Vedrovice – tlaková kanalizace 
- Kubšice – tlaková kanalizace a ČOV 

 
Charakteristika práce: 

- Zajišťování a provádění činností spojených s obsluhou ČOV 
- Servisní činnost na tlakové kanalizaci 
- Drobné elektroinstalační práce 
- Údržba zařízení a budov 
- Zajišťování pravidelné kontroly měřících bodů 
- Spolupráce se servisními firmami 

 
Požadavky: 

- Vyučení v technickém oboru nebo SŠ vzdělání technického směru 
- Praxe v údržbě a s obsluhou ČOV výhodou 
- Uživatelská znalost práce na PC 
- Časová flexibilita 
- Zodpovědnost, cílevědomost, pečlivost 
- Samostatnost, spolehlivost 
- Trestní bezúhonnost 
- Řidičské oprávnění sk. B 
- Praxe s elektroinstalací a osvědčení dle vyhlášky 50 /1978 Sb. výhodou 

 
Nabízíme: 

- Stabilní zaměstnání u kvalitního zaměstnavatele 
- Odpovídající finanční ohodnocení 
- Možnost osobního rozvoje a profesního růstu 
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Informace o pozici: 
Místo pracoviště:            Vedrovice a Kubšice 
Typ pracovního poměru:       Práce na plný úvazek 
Délka pracovního poměru:    Na dobu neurčitou 
Typ smluvního vztahu:  Pracovní smlouva 
Benefity:                                Vzdělávací kurzy, školení 
 
Termín doručení přihlášky: 
22. 11. 2019 
 
Termín požadovaného nástupu: 
1. 1. 2019 
 
Přihlášky: 
Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, případně zašlete v zalepené obálce, 
s označením „Žádost o místo obsluhy ČOV  a tlakové kanalizace v obcích Vedrovice a 
Kubšice“ na adresu: Obecní úřad Vedrovice, Vedrovice č.p. 326, 671 75 p. Loděnice. 
Na přihlášky podané po uvedené době nebude brán zřetel. 
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: 
Richard Janderka, předseda DSO, tel.: 725 488 725, e-mail: starosta@vedrovice.cz  
 
Náležitosti přihlášky: 
Vyplněná přihláška dle přílohy (ke stažení na webu obce Vedrovice www.vedrovice.cz , 
v sekci „Úřední deska – DSO „Vedrovice a Kubšice, ČOV a tlak“ a na webu obce Kubšice 
www.kubsice.eu , v sekci „Úřední deska“) 
 
Přílohy přihlášky: 

- strukturovaný životopis 
- výpis z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce 
- ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- další případná osvědčení (prostá kopie) 
- souhlas se zpracováním osobních údajů (formulář je přílohou) 

 
 
 
 
                                                                                                                                     Richard Janderka 
                                                                                                                Předseda DSO 
Ve Vedrovicích 10. 10. 2019 


