
 
 

 
 

 

 

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

podnikový ekolog 
 

 

Kdo jsme a co nabízíme: 

 

VHS SITKA, s.r.o., je vodohospodářská společnost, jejímiž vlastníky jsou města a obce. Hlavní 

činností společnosti je provozování vodohospodářské infrastruktury, tj. vodovodů, kanalizací a 

čistíren odpadních vod (ČOV) 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 dohled nad dopady činností podniku na životní 

prostředí, zajištění podkladů pro povinná hlášení o znečištění vyžadovaná právními předpisy 

a podíl na provozu komunálních ČOV. Za tuto pracovní činnost nabízíme odpovídající finanční 

podmínky včetně zaměstnaneckých benefitů. 

 

 

Náplň práce: 

 

• koordinace všech podnikových činností z pohledu ochrany životního prostředí,  

• vedení odpadového hospodářství podniku, 

• zpracovávání hlášení produkce odpadů a znečištění ovzduší,  

• příprava odborných podkladů pro jednání s orgány státní správy a samosprávy, 

• zajištění a kontrola materiálových toků při provozu kanalizací a ČOV, 

• spolupráce na tvorbě havarijních a provozních řádů, odstraňování rizik a havárií, 

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

• měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách majících dopad na životní prostředí, 

• spolupráce na osvětové, výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti ochrany životního 

prostředí. 

 

Přímým nadřízeným podnikového ekologa je vedoucí provozu kanalizací a ČOV, místem 

výkonu práce je budova v areálu ČOV Šternberk, Lhotská 2650/46, Šternberk.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Požadujeme: 

 

➢ ukončené středoškolské vzdělání, studijní obor z oblasti životního prostředí výhodou, 

➢ pracovní praxi v oborech ochrany životního prostředí výhodou, 

➢ znalost základů ekologie a metod monitorování a analýz životního prostředí,  

➢ základní orientaci v zákonech (nakládání s odpady, vodní hospodářství, ochrana ovzduší),   

➢ počítačovou způsobilost včetně základní orientace v informačních systémech,  

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

chuť se stále učit novým věcem, 

➢ trestní a morální bezúhonnost, 

➢ řidičský průkaz sk. B. podmínkou.  

 

 

Nabízíme: 

 

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

• pracovní zázemí stabilní společnosti,  

• nástupní plat 30.000 Kč s možností brzkého zvýšení, 

• zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvek na stravu formou stravenkového 

paušálu, služební mobilní telefon, 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 – PODNIKOVÝ EKOLOG“ do 31.08.2022 na adresu 

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

 

Kontakt v případě dotazů: Mgr. Kostrůnek, e-mail: kostrunek@vhs-sitka.cz, tel.: 725 132 418. 

 

 

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

 

Ve Šternberku 01.08.2022 


