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Zaměstnavatel: EKO J!lemnicko s.r.o.

Místo výkonu práce. Jilemnice

Pracovní poměr. plný úvazek s nástupem pravděpodobně odříjna2021

smluvní vztah. ps na dobu neurčitou

Zkušební doba: 6 měsíců

požadované vzdělání: minimálně sš zakončené maturitní zkouškou

Pracovní doba: pružnál individuální rozvržení pracovní doby

o zaměstnavateli:

EKO Jilemnicko je mladá obecní firma zajišt'ující sběr, svoz a kompostování bioodpadu
od obcí regionu Jilemnicka, Nyní chystá komplexní služby odpadového hospodářství
pro region Jilemnicko. Pro ambiciózní projekt v regionu hledá dlouhodobého
spolehlivého partnera, od kterého očekává:

agilní spolupráci respektující střídavé vypjetí a relaxaci
schopnost řídit kolektiv cca ,15 osob

Podmínkou:

- Znalost základní práce na PC
- ŘP skupiny B

VÝhodou:

- ŘR st<upiny C výhodou, C+E velkou výhodou
- zkušenosti z provozu odpadové společnosti nebo autodopravy
- zkušenosti s řízením kolektivu

Co bude vaší náplní práce:

vypravení posádek na trasy
kontrola posádek po provedení svozu
vyřizování reklamací
koordinace směn
zajištěn í chodu překladiště

EKO Jllgmnlcko r. r. o. wuw.r&dllrmnbko.cz
odpadové hospodóřsfuí
reglonu

HLEDAME VEDOUCIHO PROVOZU



e(o
správné předání odpadů odběratelům
drobná obchodní činnost se živnostníky
aktivní přístup ke zlepšování procesů ve firmě
provoz regionálního systému kompostování
komunikace s obcemi Jilemnicka - svazku obcí

Nabízíme:
krásnou práci pro obecní svozovou firmu
jistotu a stabilitu
možnost dalš ího vzdéláv ání
služební automobil
mobilní telefon
notebook apod.
výhodné platové podmínky

Požadované dokumenty k výběrovému řízení:

- krátký motivační dopis
- podepsaný životopis
- kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší než3 měsíce
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

V případě zájmu zašlete požadované dokumenty do 31 .5,2021, elektronicky na e-
mail iednatel@ekoiilemnicko.cz nebo poštou na adresu EKO Jilemnicko, s. r. o. ,

Masarykovo náměstí 82, 514 01 .

Do předmětu zprávy nebo na obálku napište: Výběrové řízení na vedoucího
provozu EKO Jilemnicko s. r. o.

Termín pro následné osobní pohovory bude uchazečům oznámen v průběhu
června 2021.

více informací:
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