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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: 
 

SPECIALISTA INŽENÝRINGU 

 
Co Vás na této pozici čeká? 
 
Pojďte se s námi podílet na významných stavbách v oblasti zásobování pitnou vodou, 
odkanalizování, ochrany před povodněmi, revitalizace vodních toků, nádrží a rybníků…. 

o Hledáme zkušeného specialistu inženýringu, který své práci rozumí a umí jí. 

Vezmeme-li obsah práce popořadě, tak Vás čeká:  

o Součinnost se zpracovatelem projektové dokumentace, tj. s našimi kolegy  
o Majetkoprávní vypořádání staveb se zajištěním podkladů pro získání vlastnických nebo 

jiných práv k pozemkům/stavbám 
o Projednávání dokumentace staveb s orgány státní správy a ostatními účastníky  
o Získání stavebních povolení, územních rozhodnutí a dalších povolení ve smyslu stavebního 

zákona 

Co pro Vás máme připraveno dále? 

o Sídlo budete mít s námi v centru Prahy, ale na starost Vám připadnou stavby ze 
Středočeského kraje, západních Čech a částečně i SZ Čech.  

o Převezmete projekty po našem odcházejícím kolegovi, takže od počátku naskočíte do 
rozjetého vlaku. Ale nebojte, pojedeme v něm s Vámi! 

o Pozice je zejména kancelářská, ale částečně také v terénu 
o Po dohodě je možné pracovat částečně formou home office 
o V naší divizi jsme otevření různým výzvám. Pokud byste měli dojem, že na své pozici toho 

máte málo a chcete se zkusit zdokonalit i v jiných oblastech (např. administrace projektů, 
projektový management), bránit Vám určitě nebudeme.  

S kým se chceme poznat? 

o V ideálním případě bychom rádi poznali kolegu/kolegyni se zkušeností z oblasti inženýringu 
a majetkoprávního vypořádání staveb. Podmínkou pro nás jsou alespoň 2 roky praxe.   

o Vzdělání VŠ nebo SŠ stavebního/technického směru  
o Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič  
o Standardní znalost práce na PC  
o Schopnost orientovat se ve stavebním zákoně  
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o Výborné komunikační a organizační schopnosti  
o Chceme do týmu získat pracovitého a novým poznatkům otevřeného kolegu/kolegyni, 

jejichž cílem bude snaha se neustále posouvat kupředu.  
 

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. 


