
V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í 
 

na pozici " vodohospodář - vzorkař" 
 
 

Společnost EKO-VAK s. r. o., IČ: 24728756, náměstí Komenského 412 263 01 Dobříš hledá 
vhodného kandidáta na pozici "vodohospodář - vzorkař".  
Společnost se zabývá provozováním vodovodů a kanalizací, laboratorními službami a poradenstvím 
na úseku vodního hospodářství a ekologie. Společnost poskytuje služby pro komunální sféru, průmysl 
a fyzické osoby. Společnost funguje na trhu 20 let a má klientelu z řad měst, obcí, průmyslu a 
mezinárodních korporátních společností. 
 
Kvalifikační požadavky: 
 
- SŠ (VŠ) se zaměřením na vodní hospodářství, chemii nebo ekologii, popř. praxe v oblasti 
vodohospodářské laboratoře nebo provozní vodohospodářské společnosti, popř. (rekvalifikanti, 
dlouholetí pracovníci v oboru vzorkování bez požadavku na uvedené vzdělání), 
- řidičský průkaz skupiny B (aktivně), 
- základní orientace v Microsoft Office (tvorba tabulek a použití vzorců, psaní a formátování ve Word), 
- komunikační dovednosti se zákazníky, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, kolegiální přístup), 
- praxe z vodohospodářské laboratoře (vzorkovací skupina) výhodou. 
 
Pracovní náplň: 
 
- sledování a vyhodnocování provozu a účinnosti čistíren odpadních vod a úpraven vod, 
- odběry vzorků pitných, odpadních a povrchových vod, 
- měření a testování vod v terénu, provozní laboratorní zkoušky (po zaškolení), 
- vypracování provozních a legislativních hlášení v oboru provozování vodovodů a kanalizací (po 
zaškolení), 
- alternativně po zaškolení zpracování provozní dokumentace (plány vzorkování, provozní řády, 
havarijní plány, kanalizační řády atp.). 
 
Nabízíme: 
 
- zajímavou různorodou práci v menším a mladém kolektivu, 
- úvodní výcvik pro výkon pracovní pozice, 
- profesní rozvoj (průběžné vzdělávání v oboru formou komerčních odborných školení a seminářů a se 
  spolupracovníky s dlouholetými zkušenostmi), 
- hlavní nebo zkrácený pracovní poměr (min 25 hod týdně) s 3měsíční zkušební dobou, 
- nástup dle dohody na dobu určitou – 3 roky, s možností prolongace pracovního poměru na dobu 
  neurčitou, 
- zaměstnanecké benefity (stravenkový paušál, pružná pracovní doba dle dohody, roční odměny, 
  osobní přístup k zaměstnanci a jeho potřebám, domácí mazlíčci na pracovišti nejsou překážkou), 
- služební mobilní telefon a notebook, 
- platové podmínky dle dohody na pohovoru s ohledem na představy, zkušenosti, praxi a znalosti  
  uchazeče, 
- místo výkonu práce na Dobříši a práce v terénu ve Středočeském kraji v regionech okolí Prahy, 
Dobříšsko, Příbramsko, Sedlčansko, Písecko a Benešovsko (vzorkování vod, měření a testování vod, 
dozory čistíren odpadních vod a úpraven vod). 
 
 
Nástup možný ihned, na šikovného kolegu / kolegyni si rádi počkáme. Možná pracovní pozice i pro 
absolventy. V případě, že Vás nabízená pracovní pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný 
životopis na ekovak@ekovak.cz. Na každý zaslaný životopis odpovídáme. 
 
V Dobříši dne 26. 7. 2021 
 
Odpovědí na tento inzerát (zaslání životopisu) bere uchazeč o zaměstnání na vědomí, že v souvislosti s probíhajícím 
výběrovým řízením na konkrétní pracovní pozici, dochází ze strany společnosti EKO-VAK s. r. o. ke zpracování osobních údajů. 
Po ukončení výběrového řízení, bude dokumentace s osobními údaji uchazeče skartována. 


