
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA 

TECHNICKÝ PRACOVNÍK - HYDROGEOLOG 

SPOLEČNOST:    Severočeská servisní a.s. 
MÍSTO VÝKONU PRÁCE:   Teplice, Školní ul. 14 
PRACOVNÍ POMĚR:    Trvalý pracovní poměr 
SMLUVNÍ VZTAH:    Práce na plný úvazek 
PRACOVNÍ DOBA:  7.00 hod. – 15.00 hod.  
DATUM NÁSTUPU:   dohodou 
BENEFITY:   příspěvek na stravování/stravenky, dovolená nad rámec  Zákoníku práce, zdravotní  
                                                   volno, firemní vzdělávání, příspěvek na životní a penzijní připojištění, preventivní  
                                                   lékařská  péče, sociální benefity v celkové hodnotě 27 000,- Kč/rok, 13. a 14. mzda 

Pracovní náplň 
 Úzká spolupráce s hlavním hydrogeologem společnosti  
 Podílení se na tvorbě studií a hydrogeologických posouzení 
 Provádění hydrodynamických zkoušek spojených s měřením in situ 
 Předkládání podkladů pro návrhy plánů oprav, rekonstrukce a nové investice zdrojů pitné vody 
 Vyjadřování k problematice hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů  
 Provádění terénních průzkumů spojených se sběrem dat (měřením) za účelem hodnocení stavu jímacích 

objektů a vodních zdrojů ve smyslu dotčených vodních útvarů 
 Administrativní agenda v oblasti vodních zdrojů a ochranných pásem vodních zdrojů 
 Kontroly podzemních objektů – vodovodní a kanalizační štoly 
 Po zaškolení uživatelská práce s interními mapovými aplikacemi GIS, LABSYS apod. 
 Dozorová činnost  

Nabízíme 
 Jistotu a stabilitu silné společnosti 
 Nadstandardní zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy 
 Možnost dalšího profesního vzdělávání      
 Dobré finanční ohodnocení 
 Dobrý kolektiv a příjemné pracovní prostředí                

Požadujeme 
 VŠ/SŠ vzdělání geologického nebo technického směru s praxí v oboru  
 Dobrá znalost práce na PC (Excel, Word, Google) 
 Komunikační schopnosti, dobrý písemný projev 
 Zodpovědnost a flexibilita 
 Odolnost vůči mentální zátěži 
 Řidičský průkaz skupiny B 
 Znalost anglického jazyka vítána 
 Vyjednávací schopnosti 

Pokud Vás naše nabídka oslovila, pošlete prosím svůj aktuální profesní životopis elektronicky na e-mail 
dagmar.machova@scvk.cz, nebo poštou na adresu: Severočeská servisní a.s., personální útvar, Přítkovská 
1689, 415 50 Teplice. 
Zasláním Vašeho životopisu dáváte souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů a jejich uchování v databázi 

společnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 101/2000 Sb. o 

ochraně osobních údajů. 

 


