
 

 

 

Ředitel divize ZEVO vypisuje výběrové řízení na nástupce za kolegu, který odchází do 

důchodu a to na pracovní pozici Vedoucí provozu. 

Uchazeči doručí své životopisy na adresu Jedovnická 2, Brno, personální oddělení nebo 

emailem na adresu beranova@sako.cz. 

Kvalifikační předpoklady: 

• VŠ vzdělání technické a 3 roky praxe nebo SŠ vzdělání technické a 5 let praxe 

• znalost práce na PC 

• schopnost řídit a vést své podřízené 

• zodpovědnost 

Hlavní náplň práce a odpovědnost: 

• řídí komplex technologického systému spalovny a jeho hospodárný provoz 

• dodržuje zásady BOZP a PO, provozní předpisy, normy ČSN a platnou legislativu 

• odpovídá za podřízené a jejich pravidelné proškolování a kvalifikaci 

• vede směnové mistry a odpovídá za personální obsazení směn 

• stará se o svěřené prostředky a zařízení, při zjištění závad navrhuje opatření a vede 

jejich evidenci 

• upravuje, modernizuje, zavádí technologické novinky nebo vyřazení zařízení 

• zajišťuje revize, zkoušky a opravy na zařízení, včetně vedení předepsané technické 

dokumentace 

• odstraňuje závady vlastní údržbou nebo dodavateli, jedná s nimi, kontroluje kvalitu a 

množství dodavatelské práce, přebírá zařízení, případně dodatečné závady 

reklamuje 

• přebírá dodavatelské faktury, vstupuje do e-systému oběhu faktur, kde přiřazuje 

fakturám příslušné kódy, potvrzuje jejich správnost a odesílá ke schválení 

• sestavuje plány oprav a investic za úsek  

• připravuje, navrhuje a vyhodnocuje opatření související s rozvojem výroby, popřípadě 

se změnami technologie 

• dispečinkové řízení, dle pokynů dispečinku Tepláren nařizuje a mění výkon kotlů a 

turbosoustrojí tak, aby výroba tepla i elektrické energie byla vždy optimální 

Nabízíme: 

• pracovní smlouvu na HPP na dobu určitou, který bude při vzájemné spokojenosti 
prodloužen na dobu neurčitou 

• odpovídající finanční ohodnocení, po zkušební době osobní hodnocení  

• příspěvek na stravování  

• týden dovolené navíc  

• řadu nadstandardních zaměstnaneckých benefitů jako je příspěvek k narození 
dítěte, rekreace dítěte, zájmová činnost dítěte či jeho ozdravný pobyt, jubilejní a 
věrnostní odměny  

• příspěvek na životní pojištění  

• podporu v dalším vzdělávání  
 
Nástup od: 01/2020    
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