
 
 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

Řidič zimní údržby - brigáda  
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

Útvar správy budov a provozu 
Datum zveřejnění: 13. 10. 2021 

 
Co u nás budete dělat? 

 provádění zimní údržby na pozemních komunikacích (areál, komunikace, chodníky a 
okolí), které jsou ve správě VÚVeL, zimní údržbou se rozumí mechanizační výkony, 
(pluhování traktorem vybaveným radlicí), 

 mechanizační prostředky pro výkon práce budou poskytnuty, 
 doba provádění práce je na období od 11/2021 do 03/2022, předpoklad 10 hodin 

týdně s pohotovostí, 
 směnný provoz (doba a délka provádění prací je závislá na klimatických 

podmínkách), 
 místo výkonu práce Hudcova 296/70, Brno-Medlánky. 

 
Před zahájením práce projde zaměstnanec vstupní lékařskou prohlídkou a bude proškolen o 
zvláštnostech zimní údržby, bezpečnostních předpisech vztahujících se k této činnosti, seznámíme 
zaměstnance s postupem stanoveného rozpisu jeho trasy. 

 
Co byste měli umět a znát? 

 dobrý zdravotní stav, fyzická zdatnost, 
 podmínkou řidičský průkaz sk. „T“ a aktivní jízda traktorem. 

 
Jak si Vás představujeme? 

 zodpovědnost s pečlivým přístupem k práci, 
 časová flexibilita, 
 dosažitelnost v místě výkonu práce. 

 
Jak se přihlásit? 
V případě zájmu kontaktuje  nabor@vri.cz (personální oddělení) nebo telefonicky 
778413595 (Mgr. Simona Hošková, personální oddělení). Budou dohodnuty podmínky 
práce s možností nástupu. 
 
Co Vám nabízíme? 

 počet obsazovaných pozic: 1 
 termín nástupu: 11/2021 nebo dle dohody 
 místo výkonu práce: Hudcova 296/70, Brno-Medlánky 
 práce na DPP, doba určitá do 03/2022 s předpokladem 10 hodin týdně s 

pohotovostí, 
 mzdové podmínky: 2500 Kč/měsíc + pohotovostní příplatek, 150 Kč /hod. 

 

 
 
Zásady výběrového řízení: Naše zásady náboru a výběru jsou založeny na strategii OTM 
(otevřený, transparentní, výsledkem orientovaný) a přijímáme žádosti bez rozdílu jakýchkoli 
neoprávněných důvodů nebo zdravotních omezení. 
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Zásady ochrany osobních údajů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. zajišťuje, 
aby osobní údaje žadatelů byly zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o 
ochraně údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Získaná 
data budou zpracovávána pouze a výhradně vyhlašovatelem výběrového řízení, za účelem 
dosazení vhodného kandidáta a na dobu nezbytnou k jeho nalezení. 
Dejte nám vědět: kontakt pro podávání návrhů, připomínek nebo stížností v souvislosti 
s výběrovým řízením nebo z některé jeho fáze na nabor@vri.cz 
 

 

Kdo jsme? 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) je jediným profesionálním 
výzkumným ústavem v ČR a jedním z mála v Evropě, jenž může díky své personální, 
metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně vyrovnaným 
podílem základního a aplikovaného výzkumu. Studium je zaměřeno na všechny druhy 
hospodářských zvířat, přičemž důraz je kladen především na problematiku kontroly zdraví 
skotu, prasat a drůbeže. Pozornost je však věnována i dalším druhům zvířat. 
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