Představenstvo společnosti

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele/ředitelky společnosti
Rámcová pracovní náplň:
➢
➢
➢
➢
➢

řízení společnosti zaměřené na správu vodárenského majetku
zastupování společnosti a jednání jménem společnosti
spolupráce s městy a obcemi regionu v oblasti vodárenství
spolupráce s provozovatelem vodárenského majetku
zodpovědnost za činnost společnosti a její rozvoj

Požadovaný profil uchazeče:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

minimálně SŠ vzdělání, preference vzdělání v oblasti související s předmětem
činnosti společnosti, VŠ vzdělání výhodou
praxe v oblasti provozování vodovodů a kanalizací výhodou
praxe ve vedoucí funkci výhodou
znalost předpisů souvisejících s provozem vodovodů a kanalizací
zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek
zkušenosti s vedením týmu, preference v řízení podniku
plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost
řidičský průkaz sk. B
znalost práce s výpočetní technikou
velmi dobré komunikační, organizační a vyjednávací schopnosti
flexibilita, rozhodnost, analytické myšlení
schopnost práce v zátěžových situacích

Písemné přihlášky doložené strukturovaným profesním životopisem a osobním motivačním
dopisem je možné podat osobně či poštou na adrese: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.,
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim nebo elektronickou poštou na emailovou adresu
vak@vakcr.cz či do datové schránky rf5gxz6, a to nejpozději do 4.5.2022.
Obálku či elektronickou zprávu označte: „Výběrové řízení ředitel VAK Chrudim“
V případě potřeby lze získat bližší informace u paní Jany Strouhalové, tel. 603 899 890, e-mail
strouhalova@vakcr.cz.

Informace pro uchazeče:
Poskytnuté osobní údaje bude společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., se sídlem
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim, IČO 48171590 (správce) zpracovávat v souladu
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) pro účely výběrového řízení.
Zpracování osobních údajů bude realizováno na žádost uchazeče z důvodu nutnosti zajištění
průběhu výběrového řízení a následného jmenováním vybraného uchazeče do pozice, jež je
předmětem výběrového řízení. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě bez souhlasu uchazeče
(vyjma osob přímo podílejících se na realizaci výběrového řízení, např. členů výběrové komise)
a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení.

