
 
 

 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

Technický pracovník správy budov a provozu  
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

Útvar správy budov a provozu 
Datum zveřejnění: 20. 10. 2021 

 

Co u nás budete dělat? 
 zajištění a koordinace údržby a organizace provádění oprav technického zařízení 

ústavu (vzduchotechnika, vyhrazené plynové a elektrické zařízení, tlakové nádoby a 
tlakové kotle, zdvíhací zařízení, hromosvody a kontrola jednotek MaR), 

 zajišťuje činnosti Energetika ústavu, zásobování objektů ústavu potřebnými 
dodávkami energie – elektřinou, plynem, vodou a párou, sleduje a dbá na 
hospodárné využívání energie v objektech, 

 sleduje náklady na jednotlivé energie a vytváří případná opatření, která by vedla ke 
snížení spotřeby energie, 

 plánování pravidelných prohlídek a revizí vyhrazených technických zařízení, 
provádění kontrol jejich obsluhy včetně kompletního vedení záznamů a 
dokumentace o provedených činnostech, 

 navrhuje včasné provádění oprav a údržby, 
 zajišťuje kontrolu pracovních postupů, technologické a bezpečnostní kázně 

pracovníků údržby, dbá na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
 aktivně vyhledává příležitosti a provádí analýzy k možnostem optimalizace procesů a 

provozních činností a navrhuje jejich účelné řešení, podává návrhy na implementaci 
potřebných opatření do vnitřních předpisů ústavu, 

 analyzuje vnitřní systém bezpečnosti a ochrany objektů, navrhuje doplňující 
technické řešení a organizační opatření, 

 úzce spolupracuje, provádí pravidelný reporting a komunikuje základní ukazatele 
související s vykonávanou agendou s vedením správy budov, 

 odpovídá za uzavírání a plnění realizace smluv na dodavatelské služby v rámci 
svěřených činností v oblasti správy a provozu budov, postupuje v souladu se 
zákonnými požadavky a příslušnými vnitřními předpisy, 

 jedná s orgány státní a veřejné správy, dodavateli, revizními techniky VTZ, 
 podílí se společně s bezpečnostním technikem na řešení bezpečnostní a ekologické 

problematiky. 

Co byste měli umět a znát? 
 SŠ/VŠ vzdělání technického směru/ bezpečnost práce, minimálně praxe 5 let na 

obdobné pozici, výhodu řídící zkušenosti a vedení pracovního týmu, 
 odborná způsobilost k provádění obsluhy a provozu VTZ velkou výhodou, 
 orientovat se v projektové a technické dokumentaci, 
 odborně a komunikativně koordinovat aktivity s externími dodavateli služeb, 
 orientovat se v oblasti technických norem a předpisech, 
 výhodou orientace v dotacích - facility management. 

Jak si Vás představujeme? 
 organizovanost, zodpovědnost s pečlivým přístupem k práci, 
 orientovat se v informacích a dokázat efektivně komunikovat, 
 plánovat a organizovat práci sobě i týmu, 
 přistupovat k problémům, které nastanou a dokázat je aktivně řešit. 

 



 
 

 

 

K zařazení do výběrového řízení uchazeči předloží: strukturovaný životopis s přehledem 
dosavadní praxe, dosažené odbornosti a zkušeností ve vazbě na obsazované pracovní 
místo. Kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze předložit až v rámci osobních 
pohovorů nebo před nástupem na pracovní pozici). 

 
Co Vám nabízíme? 

 počet obsazovaných pozic: 1 
 termín nástupu: 1/2022 
 místo výkonu práce: Hudcova 296/70, Brno-Medlánky 
 rozsah a trvání pracovního poměru: doba určitá v délce 1 roku s možností 

prodloužení, pracovní úvazek 40 hod. týdně, 
 mzdové podmínky: mzdový tarif a osobní příplatek, podporujeme možnost sladění 

pracovního a rodinného života (flexibilní rozvrh pracovní doby, možnost občasného 
Home Office, 6 týdnů dovolené), 

 podporujeme rovnost přístupu k příležitostem profesního rozvoje bez ohledu na 
status nebo délku zaměstnání nebo jiné faktory, 

 balíček zaměstnaneckých benefitů (Edenred Benefit Card, zvýhodněné mobilní 
služby, kantýna, příspěvek na stravování a skvělý oběd přímo v areálu), 

 práci v zavedeném a přátelském týmu, 
 tradici a zázemí moderního výzkumného prostředí. 

 

 

Jak se přihlásit? 
 
Kontaktní osoba pro zaslání podkladů pro zařazení do výběrového řízení a pro 
informace k výběrovému řízení: nabor@vri.cz (personální oddělení). 
 
Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek: do 7. 11. 2021 
 
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. 
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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