
 

 

Výběrové řízení pro obsazení pracovního místa 

Pracovní místo            : Technický pracovník pro stavební činnost LS Plasy 

Místo výkonu práce   : LS Plasy nebo KŘ Plzeň 

Předpokládaný termín obsazení funkce:  od 1.6.2018 

Kvalifikační požadavky na pracovní místo:   

• vysokoškolské (případně středoškolské) vzdělání technického směru (stavební, vodní 
stavby, lesnické, apod.);  

• odborná praxe výhodou (projekční činnost, stavební firma, stavby lesních cest, meliorací, 
atp.); 

• znalost stavebních předpisů výhodou; 

• řidičský průkaz skupiny „B";  

• uživatelská znalost PC (Microsoft Office – Outlook, Word, Excel; apod. );  

• osobnostní předpoklady: komunikativnost, samostatnost, důslednost, pečlivost, 
spolehlivost, ochota ke spolupráci, organizační schopnosti. 

Pracovní působnost:  

v rámci Krajského ředitelství Plzeň a Lesní správy Plasy  zajišťuje komplexní přípravu a realizaci 
akcí stavebního charakteru, zejména: 

• zajišťuje návrh plánu výstavby (připravuje plány na jednotlivé roky, připravuje záměry 
staveb, administruje aplikaci Jasanora, apod.),  

• zajišťuje realizaci výstavby, rekonstrukce a modernizace lesních cest a svážnic, provozních 
budov a ostatních staveb (předává staveniště, pravidelně kontroluje, kontroluje vedení 
stavebního deníku, organizuje kontrolní dny, přebírá dokončenou stavbu, řeší vady, 
nedodělky a reklamace, atd. );  

• provádí inženýrskou činnost a výkon technického dozoru stavebníka v souladu s platnými 
předpisy;  

• zajišťuje návrhy oprav a údržeb hmotného investičního majetku; 

• zabezpečuje inženýrskou činnost související s přípravou a realizací staveb, potvrzování 
číselné a věcné správnosti dodavatelských faktur; 

• zabezpečuje podklady pro výběrová řízení a pro projektovou dokumentaci a realizaci 
staveb; 

• plní další povinnosti vyplývající z vnitřních a obecně platných právních předpisů. 

Nabízíme:  

• zajímavou, samostatnou a odpovědnou práci;  

• mzdu dle kvalifikace a praxe kandidáta, podíly na HV podniku;       

• systém zaměstnaneckých benefitů (penzijní připojištění, životní pojištění, stravenky…);  

• 5 týdnů dovolené;  

• pracovní doba 40 hodin týdně;  

• zkušební doba 3 měsíce;  

• smlouva na dobu určitou, následně na dobu neurčitou.  

Písemné nabídky včetně motivačního dopisu a strukturovaného životopisu zasílejte 

elektronicky do 18.5.2018 na jitka.pultrova@lesycr.cz   

Přihlášky doručené po tomto termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
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