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Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (VRV a.s.) je zcela nezávislou soukromou 
společností, plně vlastněnou českými akcionáři. Naše historie sahá až do roku 1890. 

Nabízíme komplexní služby v oblasti inženýrské, projektové a konzultantské činnosti, které 
pokryjí veškeré požadavky našich zákazníků. 

 
Aktuálně do našeho týmu hledáme posilu na pozici: 

 

GEOTECHNIK/STATIK 

 
Co Vás na této pozici čeká? 

o Jak lze u geotechnika/statika očekávat, budou Vaší hlavní pracovní náplní 
geotechnické a statické posudky  

o Stanete se naším klíčovým kolegou pro řešení stability a bezpečnosti staveb 
v základových poměrech 

o Vaším úkolem bude také posuzování stability zemních těles a svahů v souvislosti 
s vodohospodářskými stavbami (zemní hráze, nábřežní a opěrné zdi, apod.)  

o Budete nám dělat výkresy tvarů a výztuže pro železobetonové konstrukce 
o Nedílnou součástí práce je také spolutvorba projektových dokumentací všech 

stupňů 
o Zhruba ze ¾ na Vás čeká kancelářská práce, zbytek je o schůzkách a výjezdech na 

stavby 
o Těší se na Vás 35 kolegů z naší projektové divize  
o Objem práce určitě není nadlimitní, ale nebudeme lhát – když hoří termín, je třeba 

se přizpůsobit a úkol odevzdat včas 

S kým se chceme poznat? 

o Máte VŠ vzdělání v oboru geotechnika, statika a dynamika, inženýrské konstrukce, 
apod.  

o V ideálním případě bychom rádi poznali kolegu s předchozí zkušeností z oboru 
geotechniky/statiky. Máte-li již autorizaci, budeme nadšení.  

o Nebráníme se ani absolventům VŠ, ale je nutné doložit předcházející praxi a 
pracovní zkušenost na obdobné pozici (např. brigády při studiu) 

o Zaměření na problematiku vodohospodářských staveb není podmínkou 
o Standardní znalost práce na PC s programy pro posuzování stability a pro statické 

výpočty 
o Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič  
o Chceme do týmu získat pracovitého, učenlivého a novým poznatkům otevřeného 

kolegu, jehož cílem bude snaha se neustále posouvat kupředu.  
o Cílíme na kolegy primárně z Prahy. Ale rádi bychom rozšířili i naše řady v dalších 

lokalitách – České Budějovice, Ústí nad Labem, Brno, Olomouc, Česká Lípa.  
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Co Vám za to vše nabízíme? 

o Jsme stabilní česká firma s dlouholetou historií 
o V naší branži je vždy co dělat. A to i navzdory vnějším okolnostem  
o Dostanete od nás týden dovolené navíc  
o Zajistíme Vám vše potřebné k práci – notebook, mobilní telefon, služební tarif  
o Příspěvek na stravování Vám zasíláme hotově na účet společně s výplatou  
o Po zapracování můžete využít náš příspěvek na penzijní pojištění  
o Až skončí pandemická situace, využijete příspěvek na multisport kartu  
o Podporujeme naše zaměstnance v sebevzdělávání – kurzy, semináře, podpora a 

příprava na autorizační zkoušky v oboru  
o Naši kolegové jsou u nás spokojení, proto se hrdě chlubíme nízkou 

zaměstnaneckou fluktuací 
o Nabízíme neformální prostředí, přátelský kolektiv, nemáme-li významné schůzky, 

nedržíme striktně byznys dress code 
o Pokud rádi do práce jezdíte na kole, využijete naší kolárny a sprch 
o Sídlíme na lukrativní adrese v centru Prahy, v historickém komplexu budov 

bývalého mlýnu a vodárenské věže. Přilehlý ostrov rádi využíváme při méně 
formálních pracovních příležitostech. 


