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Ředitel Služeb Města Veselí nad Moravou vyhlašuje výběrové řízení 

 
na obsazení pracovního místa: 

 

vedoucí provozu příspěvkové organizace 

 
Místo výkonu práce: Služby Města Veselí nad Moravou, Blatnická 1551, Veselí nad Moravou 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce s předpokládaným nástupem 

1.7.2020 nebo dle dohody 

Platové podmínky: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

 

Druh práce: 

• opravy místních a účelových komunikací 

• správa veřejného a slavnostního osvětlení 

• ruční a strojní očista města 

• zimní údržba komunikací 

• provoz koupaliště a kluziště 

• správa a údržba vozového parku organizace 

• vedení administrativní agendy provozu 

 

Předpoklady pro výkon činnosti: 

• svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost 

• středoškolské nebo vysokoškolské (výhodou) vzdělání technického zaměření 

• praxe a zkušenosti s vedením kolektivu min. 20 zaměstnanců min. 5 let 

• orientace v zákonech, vyhláškách a předpisech týkajících se působnosti provozu 

• pokročilá znalost práce s PC 

• spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, ochota se vzdělávat 

• řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič podmínkou, další řidičské nebo strojnické průkazy 

výhodou 

• osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, nebo jeho získání do 

konce zkušební doby (výkon odpovědného zástupce na koncesi silniční dopravy) 

• znalost rozpočtového programu RTS výhodou 

 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:   

• jméno, příjmení, titul 

• datum a místo narození 

• státní příslušnost 

• místo trvalého pobytu uchazeče 
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• číslo občanského průkazu 

• telefonní kontakt, příp. e-mail uchazeče 

• datum a podpis uchazeče 

 

Přílohy k přihlášce: 

• životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných 

znalostech a dovednostech 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosazeném vzdělání 

 

 

 

Písemnou přihlášku s požadovanými náležitostmi je nutné doručit (rozhodný je datum a čas 

doručení) v zalepené obálce označené v levém horním rohu značkou „VŘ vedoucí provozu 

SMV“, a to buď osobně do kanceláře účetních v přízemí objektu Služeb Města Veselí nad 

Moravou, Blatnická 1551, nebo poštou na adresu: 

 

Služby Města Veselí nad Moravou 

Blatnická 1551 

698 01 Veselí nad Moravou 

 

nejpozději do pondělí 30. 3. 2020 do 14:30 

 

Po vyhodnocení dokladů budou vybraní uchazeči pozváni k písemnému testu a pohovoru. 

Předložené písemné doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje 

právo zrušit to výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

Případné další informace sdělí: 

Ing. Miroslav Jahoda, ředitel SMV 

Tel. 601 343 930, e-mail: jahoda@sluzby-veseli.cz 

 

 

Ve Veselí nad Moravou    13.2.2020 

 

 

 

 

 

Ing. Miroslav Jahoda 

ředitel SMV 
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