Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října, 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
vypisují výběrové řízení na pracovní místo:

Strojník vodohospodářského zařízení
( zástup za dlouhodobou nemoc )
Zaměstnanec bude vykonávat zejména tyto činnosti:





Ve směnném režimu řídit provozování úpravny vody Nová Ves a Vyšní Lhoty a všech souvisejících objektů a zařízení
a to v souladu se stanovenými závaznými postupy, provozními řády a provozní technickou dokumentací, směrnicemi
a metodickými pokyny, včetně nouzového provozu při poruchách a haváriích a provozu za mimořádných událostí.
Řízení přidělené skupiny zaměstnanců směny při obsluze úpravny vody a operativní údržbě, včetně řízení při
neodkladných opravách.
Řízení manipulací v souladu s provozním řádem ÚV Nová Ves a Vyšní Lhoty při odstávce nebo zprovoznění ÚV
s respektováním zpracovaných harmonogramů výluk a v součinnosti s centrálním vodohospodářským dispečinkem.
Řízení a kontrola technologických procesů úpravny vody, včetně ovládání a kontroly prvků automatizovaných
systémů řízení technologických procesů z dispečerského pracoviště úpravny vody.
Požadavky:
• OU s výučním listem technického směru, případně
ÚSO s maturitou
• zdravotní předpoklady pro získání zdravotního
průkazu a pro práci ve směnách
• uživatelská úroveň pro práci s PC
• samostatnost, odpovědnost, flexibilita

Co nabízíme:
• práce v konsolidované a úspěšné společnosti
• 5 týdnů dovolené
• prémie za I. a II. pololetí
• příspěvek na stravování
• příspěvek na doplňkové penzijní spoření
• finanční odměny při životních a pracovních jubileích
• zvýhodněné slevy pro zaměstnance a rodinné
příslušníky (telefonní tarify a jiné služby)
Místo výkonu práce: Úpravna vody Nová Ves
Předpokládaný nástup do zaměstnání: březen 2020
nebo dle dohody
Pracovní úvazek: 37,5 hod/týden (8 hod. směny
v nepřetržitém provozu)

Přihlášky k výběrovému řízení s profesním životopisem zasílejte do 14.02.2020 na adresu:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., oddělení personalistiky a mezd, 28. října 1235/169
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, případně na e-mail: smvak@teamio.eu

Datum: 31.1.2020

Ing. Petr Šváb, MSc.
organizačně –správní ředitel

