11.11.2021 Ředitelství vodních cest ČR, vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
Technický pracovník – servisní plavidlo
(organizace provozu servisní lodě v Praze)
Charakteristika pracovní činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby provozních zařízení, budov a staveb
infrastruktury vodních cest v podobě servisních plavidel a center a odpovědnost za ně.
Pravidelná kontrola provozuschopnosti a identifikace závad a nestandardních stavů.
Organizace provozu servisního plavidla a servisních center v podobě objednávání dodávek
hmot, odběru odpadů a vedení skladového hospodářství.
Organizace práce personálu posádky servisního plavidla.
Vyřizování záručních a mimozáručních oprav a údržby včetně kompletní administrace a
uznávání a vypořádání záručních oprav a komunikace se zhotoviteli.
Kontrola externího provádění oprav a údržby, výsledku oprav a údržby a jejich přebírání.
Dokladová evidence, systémové řešení oprav v souladu s legislativou.
Kontrola fakturací provozu i externích oprav a údržby včetně řízení rozpočtu.
Provádění drobné pravidelné a nepravidelné údržby a mimořádných zásahů při poruchových
stavech.
Spolupráce s ostatními odděleními a kontrolními orgány v oblasti oprav a údržby majetku.

Požadujeme:
•
Vzdělání technického směru,
•
znalost problematiky technických prohlídek plavidel,
•
technické a manažerské schopnosti,
•
řidičský průkaz sk. B, dobré řidičské schopnosti,
•
komunikativnost, časovou flexibilitu, zručnost, spolehlivost a aktivní přístup ke svěřeným
úkolům,
•
zkušenosti s organizací provozu majetku (vodní infrastruktury výhodou),
•
zkušenosti s organizací provozu lodí jiných než malých plavidel výhodou,
•
znalost německého nebo anglického jazyka výhodou – úroveň středně pokročilý,
•
zkušenosti z oboru dopravy, vodní dopravy výhodou,
•
vítány budou zkušenosti s přepravou nebezpečného nákladu na plavidlech – ADN, zkoušky
ADN.
Nabízíme:
•
Zajímavou práci po celé ČR,
•
5 týdnů dovolené, 5 dnů zdravotního volna,
•
příspěvek na stravování a volnočasové aktivity,
•
finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., (10. platová třída),
•
motivační odměny,
•
vznik pracovního poměru dle dohody.
Bližší informace poskytne paní Dana Starcová, e-mail: starcova@rvccr.cz.
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte, prosím, do 12. 12. 2021 na e-mail
rvccr@rvccr.cz (do předmětu uveďte „zaměstnání –technický pracovník OSE“) nebo na adresu:
Ředitelství vodních cest ČR
Nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Upozornění:

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude Ředitelství vodních cest ČR, jakožto správce, zpracovávat Vámi
poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

