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Ředitelka společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pozice

TECHNIK GIS
Popis práce:
• Spravuje geografický systém (GIS) společnosti Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. (VAK). Zajišťuje

•
•
•
•

chod GIS dle schváleného datového modelu GIS (DM). Navrhuje a zpracovává změny DM. Vkládá a aktualizuje
grafická i popisná data do GIS a udržuje technickou dokumentaci vodohospodářské infrastruktury (VHI) v aktuálním stavu.
Zajištuje podkladní data do GIS (polohopisy, výškopisy, katastrální mapy, data jiných správců sítí atd.) a zapracovává je dle DM do GIS. Přebírá, kontroluje a eviduje geodetická zaměření a vkládá je do GIS.
Zajišťuje technickou podporu uživatelům GIS. Zpracovává grafické výstupy pro potřeby plánování a potřeby technických a provozních pracovníků, na základě požadavků technického oddělení zpracovává analýzy GIS.
Zpracovává vyjádření o existenci sítí VAK a vyjádření k projektovým dokumentacím třetích stran, žadatelům třetích stran poskytuje údaje o uložení sítí VHI.
Předkládá příslušným orgánům data územně analytických podkladů (ÚAP).

Předpoklady:
•
•
•
•

Vzdělání: vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské s maturitou (geoinformatika výhodou).
Minimálně 1 rok praxe v oboru geoinformatiky, příp. geodezie.
Možnost vysílání na pracovní cesty.
Pracovní úvazek 40 hod. týdně.

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Znalosti z oboru geoinformatiky, kartografie a geodezie.
Uživatelská znalost GIS, znalost CAD programů, velmi dobrá znalost kancelářského SW (Word, Excel, Access).
Znalost anglického jazyka na úrovni porozumění anglickému software.
Řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách.
Dobré komunikační dovednosti písemnou i ústní formou.
Zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce.
Týmový přístup, organizační schopnosti.
Schopnost analytického myšlení, týmové i samostatné práce.
Aktivní přístup k řešení provozních problémů, spolehlivost, pečlivost, flexibilita a nekonfliktnost.

Za výhodu považujeme:
•
•
•
•
•
•

Znalost práce s produkty společnosti Bentley Systems (zejména Bentley Map).
Dobrá orientace v oblasti IT.
Zkušenosti s budováním a správou geografického informačního systému.
Zkušenosti s MS SQL databází.
Orientace v oborové legislativě (zejména zákon o vodovodech a kanalizacích, vodní zákon a stavební zákon).
Zkušenosti na obdobné pracovní pozici ve vodohospodářské společnosti.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka1211
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Nabízíme:
• Dlouhodobou spolupráci na plný pracovní úvazek.
• Pracovní poměr na dobu neurčitou (nástup možný od 1. 4. 2018).
• Možnost pracovní seberealizace.
• Možnost sebevzdělávání v souvislosti s plněním úkolů.
• Možnost odborného vzdělávání formou odborných školení, kurzů a konferencí.
• 5 týdnů dovolené.
• Odpovídající motivační ohodnocení.
Náležitosti přihlášky, další informace:
• Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, telefonické a e-mailové spojení na uchazeče.
• Dvoukolové výběrové řízení proběhne ve dnech 13. 3. 2018 (1. kolo – výběr uchazečů z doručených přihlášek) a
následně 21. 3. 2018 a případně 22. 3. 2018 (2. kolo – ústní pohovor, písemný test a praktická zkouška s vybranými uchazeči).
• Předpokládaný nástup duben-červen 2018.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně na adresu:
Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248, 790 01 Jeseník - nejpozději do 8. 3. 2018 do 14:00 hod.
Obálku označte textem: „Výběrové řízení – TECHNIK GIS“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. V případě dotazů se obracejte
na pana Roberta Černého, tel.: 602 308 616, e-mail: cerny@vakjes.cz.

Robert
Černý

Digitálně podepsal
Robert Černý
Datum: 2018.02.04
18:03:31 +01'00'
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