
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA 
STROJNÍK VHZ  ČOV ČELÁKOVICE 

NÁZEV PRACOVNÍ POZICE:  strojník vodohospodářského zařízení 
SPOLEČNOST:     1. SčV, a.s. 
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:   Čistírna odpadních vod Čelákovice, Na nábřeží 1419, Čelákovice 
SMLUVNÍ VZTAH:   Smlouva na dobu: určitou 1 rok, poté možná změna na neurčitou,  

3 měsíční zkušební doba 
PRACOVNÍ DOBA: směny 11,5 hod, krátký – dlouhý týden 
DATUM NÁSTUPU:   říjen 2021  nebo dle dohody 
NÁSTUPNÍ MZDA:  Hrubá měsíční mzda:  při nástupu 21 000, příplatky ztížené prostředí a 

práce o víkendu, 10% měsíční prémie, pololetní odměny;  
průměrná měsíční mzda se všemi prémiemi a příplatky celkem hrubého 

25 - 30 000 Kč 
BENEFITY:  příspěvek na stravenky, 6 týdnů dovolené, příspěvek na životní/penzijní 
 
 připojištění, benefity ze sociálních nákladů, zdravotní preventivní péče 

 
Pracovní náplň 

 Obsluhuje příslušná zařízení, včetně údržby a běžných oprav na ČOV Čelákovice a ČOV Mochov. 
 Směny 11,5 hod, krátký – dlouhý týden. 
 Zajišťuje řízení technologických procesů, ovládání prvků kontrolních a signalizačních přístrojů a dálkové řízení 

automatizovaných provozů s max. ohledem na BOZP a finance. 
 Samostatně vykonává práce a manipulace při řízení provozu, kontrole, údržbě a opravách zařízení, jež jsou 

potřebné k udržení provozu v požadovaných parametrech. 
 Vede provozní záznamy a evidenci.  
 Zabezpečuje odbornou péči o strojní zařízení, kompetentní a odbornou obsluhu zařízení. 
 Využívá prostředky a zdroje společnosti v souladu se schválenými pracovními postupy.  
 Řádnou péčí o strojní zařízení se snaží předcházet poruchám a haváriím. 
 Včas odevzdává kvalitně a zodpovědně provedenou práci 

 
Nabízíme 

 Zázemí a stabilitu silné nadnárodní společnosti 
 Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy 
 Možnost dalšího profesního vzdělávání.  
 Základní nástupní hrubý plat 21 000 Kč hrubého + 10% měsíční prémie + příplatky a pololetní prémie (na 

základě výsledků firmy), po zapracování možné zvýšení základní mzdy až o 1000 Kč na základě hodnocení  
a odváděné práce. 
 
  

 
Požadujeme 

 Střední odborné – výhodou technický obor, možno i absolvent 
 Komunikativnost, zodpovědnost 
 Základní znalost práce na PC 
 Řidičský průkaz skupiny „B“ 

 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete prosím svůj aktuální strukturovaný profesní životopis na email                        
djaninda@1scv.cz , kontakt na mobil pan Janinda - 734419323 
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