VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice
hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Specialista,-tka pro provoz a rozvoj vodovodů a kanalizací (VaK)
Charakter práce:
• Vydávání vyjádření za provozovatele VaK k projektové dokumentaci připravovaných staveb, a
to jak staveb VaK, tak i ostatních staveb (pozemních, dopravních)
• Vydávání stanovisek ke zřízení vodovodních a kanalizačních přípojek
• Koordinace odborných stanovisek specialistů k projektovým dokumentacím připravovaných
staveb
• Vydávání podkladů o provozovaných sítích VaK stavebníkům a projektantům pro přípravu
staveb
• Jednání s úřady a dotčenými orgány při přípravě a realizaci staveb
• Zpracovávání odborných stanovisek ke všem stupňům územně plánovací dokumentace
• Účast u správních řízení u staveb VaK a zastupování zájmů provozovatele VaK
• Technická podpora provozům VaK a ostatním technikům VAS
Požadované znalosti:
• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, čtení digitální výkresové dokumentace v prohlížeči.
• Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci zejména staveb vodovodů a kanalizací a
objektů na vodovodních a kanalizačních sítích.
• Základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě vodovodů a kanalizací
(Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).
Požadované dovednosti:
• samostatnost, spolehlivost,
• schopnost asertivní komunikace se stavebníky, projektanty, investory,
• přesnost a aktivní přístup k práci.
Vzdělání a praxe:
• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru, nejlépe obor vodní
hospodářství
• řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
• převážně práce v kanceláři s technickou dokumentací staveb
• časté jednání s investory, stavebníky, projektanty
• práci v oboru vodovodů a kanalizací
• zázemí stabilní a tradiční firmy
Předpokládaný termín nástupu: možno ihned, nebo dle dohody.
Místo výkonu práce: Boskovice
Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.,
Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do:
18. 4. 2018
Případné bližší informace:
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně - technický náměstek
Děkujeme Vám za projevený zájem pracovat pro VAS divizi Boskovice.

