Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
zastúpená prokuristom a riaditeľom spoločnosti
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície
Vedúci Hospodárskeho strediska Vodovody a Kanalizácie

Identifikačné údaje :
Obchodné meno : Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s.
Sídlo :
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
IČO :
36 672 271
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.Sa,vl.č.10545/L
Stručná charakteristika spoločnosti:
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a. s. je regionálnou vodárenskou spoločnosťou,
ktorá poskytuje vodárenské služby v oblasti výroby a distribúcie pitnej vody, odvádzaní a
čistení odpadových vôd.
Predmetom podnikania spoločnosti sú najmä tieto činnosti:
-

výroba a dodávka pitnej vody verejnými vodovodmi
odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd
vykonávanie stavebno-montážnych činností
prevádzka, údržba a opravy vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
výroba elektrickej energie a dodávka do sietí SSE z malých vodných elektrární
ďalšie špeciálne činnosti

Ďalšie informácie o spoločnosti sú dostupné na webovej stránke spoločnosti: www.vsr.sk
Informácie o pracovnej pozícii:
- odborné a operatívne riadenie Hospodárskeho strediska Vodovody a Kanalizácie
- spolupráca na príprave a formovaní strategických cieľov a rozvojových aktivít
akciovej spoločnosti, zodpovednosť za plnenie stanovených cieľov
- zodpovednosť za budovanie, dodržiavanie integrovaného systému manažérstva
v rámci príslušného hospodárskeho strediska
- zodpovednosť za rozvoj a realizáciu technicko-technologickej prípravy činností
príslušného hospodárskeho strediska
- zodpovednosť za stav, sledovanie aktuálnosti a dodržiavanie príslušných technických
noriem, legislatívy, právnych a iných požiadaviek
- zodpovednosť za realizáciu plánu výroby, výrobno-technologických činností
poskytovaných príslušným hospodárskym strediskom
- zodpovednosť za ekonomické výsledky strediska pri dodržaní všetkých zákonných,
bezpečnostných a environmentálnych noriem
- vedenie pracovného tímu príslušného hospodárskeho strediska

Požiadavky na pracovnú pozíciu:
Kvalifikačné požiadavky:
Minimálne požadované :
- VŠ vzdelanie II. stupňa technického zamerania (preferované vzdelanie - stavebná
fakulta so zameraním vodné hospodárstvo alebo environmentálne inžinierstvo)
- celková prax 7 rokov, z toho odborná prax vo vodnom hospodárstve min. 5 rokov
Preferencie zamestnávateľa:
- odborná spôsobilosť na prevádzkovanie verejného vodovodu
- odborná spôsobilosť na výkon stavbyvedúceho/stavebného dozora na líniové stavby
Ďaľšie požiadavky:
- manažérske schopnosti
- práca s PC ( MS Office, PTIS, GIS, DIS, Internet...)
- flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie
- bezúhonnosť
- vodičský preukaz sk. B
K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť doklady :
-

motivačný list
profesijný životopis
doklad o ukončení VŠ vzdelania II. stupňa
doklad o odbornej spôsobilosti a iné doklady preukazujúce odborné znalosti
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa zákona
č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Informácie o výberovom konaní :
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi doručiť na
adresu sídla spoločnosti alebo e-mail najneskôr do 24.9.2021.
kontaktná osoba: Helena Dvorská, e-mail: helena.dvorska@vsr.sk
Spoločnosť si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov,
ktorí nespĺňajú minimálne požadované kvalifikačné požiadavky.
Nástup do funkcie možný od 01.09.2021 alebo dohodou.
Ponúkaný plat : 1500 € + osobné ohodnotenie do 50% platu podľa schopností
uchádzača
Ostatné benefity budú predstavené pri výberovom konaní.

