
Výběrové řízení – vedoucí střediska Odpadové hospodářství, ekologie 

 

Druh práce a její charakteristika:  

- dispečink hlavní a vedlejší doplňkové činnosti střediska, komunikace se zákazníky, koordinace 

činnosti svozových vozů 

- zajišťování provozuschopnosti, údržby a oprav provozních zařízení 

- zodpovědnost za činnost třídící linky a separačních dvorů 

- zodpovědnost za správnost sjednaných smluv za sběr a svoz komunálního odpadu, za 

správnost vystavovaných faktur 

- zajišťování nákupu, přidělení, výměn nebo odstranění odpadních nádob 

- vedení evidence PHM a vyhotovování měsíčního vyúčtování, vedení evidence o provozu 

vozidel 

- řádné hospodaření s plánovanými finančními prostředky střediska 

 

Místo výkonu práce: Nový Jičín 

Doba výkonu práce: pracovní poměr na dobu neurčitou 

Platová třída: 10*) 

Předpokládaný nástup: dohodou po ukončení výběrového řízení  

Požadované předpoklady pro výkon práce: 

- řidičský průkaz sk. B 

- bezúhonnost 

Další předpoklady a požadavky: 

- minimálně středoškolské vzdělání ukončené maturitou 

- uživatelské znalosti práce s PC, zejména programy MS Word, MS Excel, Internet 

- dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, koncepční a analytické myšlení 

- schopnost řešení problémů, schopnost vyjednávání, flexibilita 

Výhodou:  

- praxe v řízení zaměstnanců 

 

Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady: 

- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy Výběrové 

řízení je možno osobně doručit na vrátnici TS města Nového Jičína nebo zaslat poštou na 



adresu Technické služby města Nového Jičína, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín       

do 31.08.2018. 

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím e-mailu 

nebo telefonu. 

 

Organizace si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení. 

 

*) platová třída dle přílohy č. 3 NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě 


