
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
přijme do pracovního poměru  

 
zaměstnance na pozici – Investi ční referent – stavební zam ěření 

 
Hledáme nového kolegu pro Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, na územní odbor Zlín, a to na 
pozici Investi ční referent – stavební zam ěření 
 
Pro tuto zodpov ědnou práci hledáme uchaze če, kteří splňují podmínky:   

 
� Minimálně vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu  
� Zaměření vzdělání - stavební 
� Velmi dobrá znalost práce s PC –znalost MS Office, zejména Excel, Word, Powerpoint 
� Znalost programu NEN výhodou 
� Zkušenosti se zákonem o veřejných zakázkách a dále zkušenosti z oblasti realizace staveb 

(i staveb většího rozsahu) a práce s projektovou dokumentací, 
� Flexibilita, komunikativnost a organizační schopnosti 
� Vysoké pracovní nasazení 
� Řidičský průkaz sk. „B“, praxe v řízení osobního vozidla 
  

 
V čem spo čívá nápl ň práce zam ěstnance? 
 
� zajišťování realizace stavebních investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace 

stavebních investic; výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby.  

� přebírání stavebních prací; spolupráce na smluvním zajištění a jeho změnách; prověřování 
a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání 
staveb; průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. 

� Spolupráce s dodavateli projektové dokumentace na přípravě projektové dokumentace 
nových staveb, rekonstrukcí a oprav nemovitých věcí HZS ZLK. 

 
Co nabízíme? 
 
� kvalitní a důkladné odborné zaškolení, 
� odpovídající finanční ohodnocení, 
� 5 týdnů dovolené v kalendářním roce, 5 dnů indispozičního volna  
� příspěvek na stravování 
� příspěvek na penzijní připojištění 
� pružná pracovní doba. 
 

Máte-li zájem o uvedené místo, zašlete svůj životopis s přihláškou do výběrového řízení na níže 
uvedené  e-maily (formuláře naleznete na našich web stránkách http://www.hzscr.cz/hzs-zlinskeho-
kraje.aspx v sekci „kariéra“) : 
 
V případě bližších informací můžete volat na personální pracoviště: 

jitka.botkova@zlk.izscr.cz, tel.: 950 670 131 
michaela.holbova@zlk.izscr.cz, tel.: 950 670 136 
lucie.urubkova@zlk.izscr.cz, tel.: 950670130 

 
Termín podání p řihlášek je do: 15. 3. 2019 

 
Adresa pro zaslání žádosti: 
HZS Zlínského kraje 
pracoviště personální a PaM 
Přílucká 213 
760 01 Zlín 


