OBEC

TRŠICE

Přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou
pracovníka pro obsluhu vodovodu, kanalizace a ČOV
Stručná náplň práce:
- provádění kontroly objektu ČOV, stav budovy, oplocení, zjištění a nahlášení škod nadřízenému
pracovníkovi. V případě možnosti odstranit drobné poruchy, závady či vzniklé škody neprodleně,
Větší poruchy či závady řešit s příslušným nadřízeným a zajistit podmínky pro jejich opravu
v návaznosti na dodavatele zařízení
- běžná denní kontrola strojů a zařízení, kontrola stavu náplní, olejů, těsnosti…
- kontrola provozu ČOV na řídícím systému (PC…..), kontrola a evidence provozních hodnot,
kontrola přítoku odpadních vod, vizuálně sledovat stav jakosti přitékajících a odtékajících vod
- vedení provozní dokumentace a její měsíční uzávěrka – spotřeba energie, spotřeba materiálu,
chemikálií, množství vypouštění odpadní vody a odběry vzorků
- kontrola čerpací šachty, čerpadel, jejich funkčnost a spolehlivost, průběžné čistění čerpadel a
plováků, sond od nánosů tuků
- kontrola stavu v aktivační nádrži, stahování plovoucích nečistot, kontrola kalového rozhraní, čištění
odtokových žlabů, oplach stěn nádrží, denní měření kalového indexu, sledování množství kalu a
zajištění regenerace kalu správným odtahem přebytečného kalu
- kontrola stavu v dosazovací nádrži, odtah přebytečného kalu, odčerpání odsazené vody zpět do
čistícího procesu, zajištění vývozu kalové vody, likvidace stabilizovaného kalu na kalové koncovce
- likvidace vzniklých odpadů – písku z lapáku písků, přebytečný kal…
- úklid a údržba objektu ČOV
- kosení travnatých ploch, úklid listí, čištění žlabů, svodů, v zimě úklid sněhu
- evidence smluv s odběrateli – voda i kanalizace
- pravidelná kontrola chlorovacího zařízení na vodojemu
Zákonné předpoklady:
- státní občanství ČR, u fyzické osoby, která je cizím státním občanem, trvalý pobyt v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost
Požadavky:
dosažené vzdělání - středoškolské a vyšší
další dovednosti - řidičský průkaz „B“, „C“, profesní průkaz podmínkou
praxe a znalosti v problematice velkou výhodou
práce na PC podmínkou
flexibilita a samostatnost
přístupnost dalšího vzdělávání – školení, kurzy (kvalifikovaná osoba dle §12odst. 2 vyhlášky č.428/2001
Sb., kterou se prování zákon č.274/2001Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu)
Náležitosti přihlášky jsou:
- jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče
- kontaktní telefon, e-mail

K přihlášce je nutno přiložit:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech.
- souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Harmonogram veřejné výzvy:
 vypsání veřejné výzvy
 termín pro odevzdání přihlášek
 rozhodnutí o výběru uchazeče

Kontaktní osoba:
Jméno:
Telefon:
e-mail:

do
do

12.2.2015
27.2.2015
11.3.2015

Leona Stejskalová, starostka obce
585 957 230, 724 181 802
ou@trsice.cz
leona.stejskalova@seznam.cz

Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nebo osobně odevzdejte v termínu nejpozději do 12.00 hod.
27.2. 2015 na adresu:
Obec Tršice, 783 57 Tršice 50
Zalepenou obálku s přihláškou označte „Pracovní poměr-žádost o přijetí“.
Přihlášky zaslané později nemůžeme zařadit do výběru.

Leona Stejskalová
starostka obce Tršice

