
  

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

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo  

„ŘIDIČ, AUTOMECHANIK, SKLADNÍK“  

ve Středisku Boletex v Pobočce Butas  

Hlavní pracovní náplň  

- odpovídá za uskladněné státní hmotné rezervy, které jsou mu předány do hmotné 

odpovědnosti 

- provádí fyzickou přejímku a ukládání majetku a odpovídá za jeho úplnost v souladu s jeho 

vnitřním řádem 

- vede skladovou evidenci v informačním systému 

- odpovídá za dodržování norem a pravidel pro skladování SHR střediska  

- dodržuje technické podmínky skladování státních hmotných rezerv  

- posuzuje stav techniky a materiálu a podává návrhy a provádění oprav, vede předepsanou 

provozní dokumentaci 

- odpovídá za kvalitní přípravu techniky pro STK, včetně jejího přistavení na místo STK 

- řízení motorových vozidel nad 7,5 t. 

- údržba a běžné opravy motorových vozidel  

- údržba areálu, provádění svépomocných prací 

- a další činnosti uložené přímým představeným    

Požadujeme  

- středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou výhodou 

- odborné zaměření technického směru (automechanik, strojní mechanik, mechanik-

zámečník, opravář zemědělských strojů) 

- řidičské oprávnění skupiny B, C, aktivní řidič 

- profesní způsobilost řidiče 

- oprávnění řídit VZV 

- bezúhonnost 

- zkoušky na jeřáb výhodou – ne podmínkou! 

Ostatní dovednosti  

- práce na PC v uživatelské úrovni  

- přesnost, spolehlivost, týmová práce 

Nabízíme  

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

(7. platová třída) 

- zajímavou a smysluplnou práci při rozvoji skladovacích kapacit Správy 

- jistotu zaměstnání v dobře fungující státní organizaci  

- zaměstnanecké výhody (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna) 

- práci na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou  



Pracoviště  

- Butoves u Jičína 

Předpokládaný nástup – ihned nebo dle dohody.  

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

 

Kontakt: Tomáš Vávra, mob. 702 163 482 

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

tvavra@sshr.cz nebo písemně na adresu: Správa státních hmotných rezerv, Tomáš Vávra, 

Pobočka Butas, 506 01 Butoves u Jičína.  

 


