
 
 

 
 

 

VHS SITKA, s.r.o. 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo  

technolog čistíren odpadních vod (ČOV) 
 

 

Kdo jsme a co nabízíme: 

 

VHS SITKA, s.r.o., je vodohospodářská společnost, jejímiž vlastníky (společníky) jsou 

veřejnoprávní subjekty – města a obce. Hlavní činností společnosti je provozování 

vodohospodářské infrastruktury, tj. vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod na 

Šternbersku, Olomoucku a Uničovsku. Doplňkově společnost poskytuje další služby v oblasti 

vodního hospodářství.  

 

Novému zaměstnanci nabízíme zázemí stabilní, finančně zdravé a zavedené společnosti. 

Hlavní náplní tohoto pracovního místa je provoz komunálních ČOV a zastupování vedoucího 

provozu kanalizací a ČOV. Za tuto pracovní činnost nabízíme odpovídající finanční podmínky 

včetně zaměstnaneckých benefitů. 

 

 

Náplň práce: 

 

• zajištění provozu všech komunálních ČOV provozovaných VHS SITKA, s.r.o., 

• kontrola a vyhodnocování technologických procesů čištění odpadních vod na ČOV, 

• vedení provozně-technické dokumentace ČOV,  

• zpracovávání podkladů pro kanalizační řády a provozní řády ČOV, 

• příprava ročního plánu odběru vzorků odpadních vod, 

• zpracovávání hlášení produkce odpadů a znečištění ovzduší (ISPOP), 

• zastupování vedoucího provozu kanalizací a ČOV. 

 

Přímým nadřízeným technologa ČOV je vedoucí provozu kanalizací a ČOV, místem výkonu 

práce je ČOV Šternberk, Lhotská 2650/46, Šternberk.  

 

 

Požadujeme: 

 

➢ ukončené minimálně středoškolské vzdělání,  

➢ praxi v řízení technologií odvádění a čištění odpadních vod,   

➢ orientaci ve vodohospodářské legislativě k technologii odvádění a čištění odpadních vod, 

➢ orientaci v biochemických procesech čištění odpadních vod, 

➢ výborná znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, internet), 

➢ vysoké pracovní nasazení, profesionální vystupování, odpovědnost a komunikativnost, 



 
 

 
 

➢ trestní a morální bezúhonnost, 

➢ řidičský průkaz sk. B. podmínkou. 

 

 

Nabízíme: 

 

• hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou s možností nástupu ihned, 

• pracovní zázemí stabilní společnosti,  

• odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvek na 

stravu, zvýhodněný telefonní tarif, věrnostní odměny). 

 

 

Požadované náležitosti přihlášky do výběrového řízení: 

 

➢ motivační dopis, 

➢ strukturovaný životopis s údaji o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních, praxi, 

znalostech a dovednostech, 

➢ prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

➢ výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce). 

 

 

Přihlášku se všemi požadovanými dokumenty doručte v uzavřené obálce označené nápisem 

„NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ TECHNOLOG ČOV“ do 30.06.2021 na adresu VHS 

SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk.  

 

V případě dotazů kontaktujte pana Jindřicha Nováka, e-mail: novak@vhs-sitka.cz, tel.: 

734 447 391. 

 

Za VHS SITKA, s.r.o.: Mgr. Antonín Kostrůnek, ředitel  

 

Ve Šternberku 09.06.2021  


