
  

ČR – Správa státních hmotných rezerv se sídlem v Praze 5, Šeříková 616/1 

vypisuje výběrové řízení na pracovní místo  

„ÚDRŽBÁŘ – PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ“  

v Odboru logistiky ve Středisku Opavan v Pobočce Godula  

Hlavní pracovní náplň  

- dle vyhlášky č. 50/78 Sb., absolvuje školení a zkoušky z § 8 ve stanovených termínech, 

které jej opravňují provádět příslušné zásahy do el. zařízení dle doloženého vysvědčení 

- zodpovídá za provádění revizí el. příručního nářadí a zařízení 

- zodpovídá za údržbu elektrické požární signalizace a elektrické zabezpečovací signalizace  

- zabezpečuje sledování a vyhodnocování spotřeby el. energie, plynu a vody 

- dodržuje BOZP a PO 

Odborné předpoklady  

- střední odborné vzdělání s výučním listem  

- vyhláška č. 50/1978 Sb. min. § 6 

- řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič 

- jeřábnický a vazačský kurz, obsluha manipulačních (motorových) vozíků, řidičské 

oprávnění skupiny T, C, E, CE, svářečský kurz – výhodou 

- bezúhonnost 

Ostatní dovednosti  

- zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilita, zájem, týmová práce 

Nabízíme  

- platové zařazení odpovídající příslušnému nařízení vlády ČR pro orgány státní správy 

(6. platová třída) 

-  zajímavou a smysluplnou práci při rozvoji skladovacích kapacit Správy 

- jistotu zaměstnání v dobře fungující státní organizaci  

- zaměstnanecké výhody (stravenky, 5 týdnů dovolené a další volno – sick days) 

Pracoviště  

- Hnojník u Českého Těšína 

Předpokládaný nástup – prosinec 2020 nebo dle dohody.  

Pracovní poměr na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

Pozice není vhodná pro absolventy bez praxe a osoby se sníženou pracovní schopností. Jedná se 

o provoz celého areálu, nutná spolehlivost, flexibilita, pečlivost a zájem. 

Kontakt: Ing. Petra Paličková, mobil: 602 852 474 



Písemné nabídky a životopis vč. přehledu o dosavadní praxi zasílejte na e-mailovou adresu: 

ppalickova@sshr.cz nebo písemně na adresu: Správa státních hmotných rezerv, Ing. Petra 

Paličková, Pobočka Godula, Hnojník 206, 739 53 Hnojník u Českého Těšína. 
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