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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: 
 

KONZULTANT/PORADCE PRO OBCE – VODOVODY A 
KANALIZACE  

 
Co Vás na této pozici čeká? 

Stanete se nedílnou součástí týmu, který pracuje na významných zakázkách v oblasti 
poradenství při provozování vodohospodářské infrastruktury. Vašimi kolegy se stanou 
zkušení experti naší společnosti. Ačkoliv jsou špičkami ve svém oboru, zaručujeme 
příjemné, férové a otevřené zázemí.  
 
Z čeho se bude Vaše činnost skládat konkrétně?  
 
o Provedete analýzu potřeb klienta (investoři našich zakázek z oblasti 

vodohospodářské infrastruktury – kanalizace, vodovody) 
o Vypracujete si na základě získaných informací rešerši podkladů  
o Spolu s kolegy uděláte interní brainstorming 
o Vypracujete komplexní návrh řešení – výpočty a finanční modely XLS, textové 

vysvětlení, grafické znázornění 
o Vše ještě jednou projdete s kolegy z týmu 
o Váš návrh posléze budete prezentovat u klienta  
 
Nebojte se, že Vás hned hodíme do vody! Zpočátku budete na všem spolupracovat se 
svým mentorem. Postupně budete dostávat k plnění jednotlivé body. Až po 
kompletním zaučení si převezmete celé zakázky.  
Konzultant pracuje primárně z kanceláře. V terénu je při jednáních s klienty (převážně 
zástupci obcí). Činnosti, které to umožňují, je možné po dohodě vykonávat formou 
Home Office. V případě zájmu je možné pracovat i z okolí České lípy.  

S kým se chceme poznat? 

o V ideálním případě bychom se rádi seznámili s kolegou/kolegyní s praxí z 
technického či ekonomického řízení provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu. Uvítáme i jakoukoli jinou praxi ve vodárenské společnosti. Uplatnění u nás 
najdou i čerství absolventi. 

o SŠ/VŠ vzdělání - technického nebo ekonomického zaměření (ideální je ekonomický 
obor na stavební fakultě) 
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o Nutným požadavkem je ŘP sk. B – aktivní řidič  
o Na co klademe velký důraz, je pracovitost, preciznost, logika, matematika a „zdravý 

selský rozum“. 
o Vzhledem k náplni práce jsou nutné také dobré komunikační a organizační 

dovednosti  
o Velkou výhodou je nadstandardní znalost XLS. 

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 Využít můžete náš 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. 


