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Oznámení 

o vyhlášení výběrového řízení 
ředitelka Správy hřbitovů města Brna, p.o., vyhlašuje výběrové řízení na místo: 

 

VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚTVARU 
Místo výkonu práce: Renneská 45, 639 00  Brno 

 

Náplň práce: 

• Zpracovávání plánů oprav, údržby a investičních akcí  

• Zajištění předprojektové,  projektové i realizační fáze stavebních prací 

• U realizovaných staveb provádět dozor a přejímku staveniště 

• Vypisování výběrových řízení na dodávky stavebních prací a na dodávky zboží – do 

limitu stanoveného zákonem 

• Spolupráce s administrátorem veřejných zakázek 

• Zajištění úkolů v oblasti odpadového hospodářství, paliv, energií a vodního 

hospodářství a zpracování evidence a statistiky o spotřebách dle  požadavků 

legislativy 

• Zpracovávání interních pokynů a směrnic z oblasti působnosti útvaru 

 

Požadavky: 

• VŠ vzdělání technického směru  

• Uživatelskou úroveň práce na PC (znalost MS Office – Word, Excel) 

• Řidičský průkaz sk. B 

• Minimálně 3 roky praxe na obdobné pozici 

• Zodpovědnost, pečlivost, samostatnost, trestní bezúhonnost   

 

Nabízíme: 

• Plat od 30.000 Kč - platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017  Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 

pozdějších předpisů (12. platová třída)  

• Po zapracování příplatek za vedení a osobní příplatek  

• Možnost trvalého vzdělávání (školení, semináře) 

• 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna (sick days) 

• Příspěvek na stravování 

 

Předpokládaný nástup:  ihned po ukončení výběrového řízení 

Písemné přihlášky zasílejte elektronicky do  31. 10. 2022 na e-mail: 

bohacova@hrbitovybrno.cz, telefonické dotazy – Sylva Boháčová - tel. 543210426 

 

K přihlášce připojte: 

• Strukturovaný životopis s motivačním dopisem 

• Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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