
Arcibiskupství olomoucké 

Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc 

Tel: 587 405 206 

 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

PRACOVNÍK/CE INVESTIČNÍHO A STAVEBNÍHO ODDĚLENÍ 

Požadavky: 
 SŠ nebo VŠ stavebního směru, 10 let praxe ve stavebnictví 
 Autorizace v oboru pozemní stavby 
 Znalost Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění 
 Práce na PC (AutoCAD, Ceník stavebních prací RTS, MS Word, MS Excel, Pohoda) 
 Orientace v oblasti elektro – výhodou 
 Orientace v církevním prostředí – výhodou 
 Spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, práce v týmu, komunikativnost 

a kultivované vystupování 
 Řidičský průkaz skupiny B 
 Trestní bezúhonnost 

 

Náplň práce: 
 Zajišťování činností, spojených s plánováním, opravami a rekonstrukcemi nemovitostí v 

majetku Arcibiskupství olomouckého a jím zřízených institucí 
 Řízení a kontrola realizace staveb z pozice zadavatele 
 Technický dozor staveb 
 Inženýrská činnost a komunikace s dotčenými institucemi a orgány státní správy z pozice 

zadavatele (souhlasy, povolení, oznámení zahájení, zábory, vynětí, kolaudace) 
 Organizace výběrových řízení (projektant, dodavatel staveb) 
 Příprava a kontrola smluvních podkladů staveb 
 Kontrola a předání fakturačních a účetních dokladů staveb 
 Poradenství a spolupráce při definici stavebně investičních záměrů 
 

Místo výkonu práce: Biskupské náměstí 841/2, 779 00 Olomouc 

Nástup možný od 1.2.2020 nebo dle dohody, celý pracovní úvazek 40 hod./týdně.  

Zaměstnancům jsou poskytovány stravenky, dovolená v délce 5 týdnů.  

Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu, motivačního dopisu, kopií dokladů o vzdělání a 
výpisem z trestního rejstříku posílejte do 31.12.2019 na e-mail:  bohacikova.alice@ado.cz  

Bližší informace podá Ing. Jiří Týfa – vedoucí stavebního a investičního oddělení na telefonu 
737 214 963. S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. 
Zasláním životopisu uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu Zákona  
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. 
 


