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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: 

 
PROJEKTANT VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB  

PRACOVIŠTĚ OLOMOUC 
 

Co Vás na této pozici čeká 
Stejně jako spousta z nás, i Vy se stanete na této pozici „renesančním mužem/ženou“, 
který zvládne (takřka) vše. Samozřejmě po patřičném zaučení. Postupně zvládnete 
zpracování studií, investičních záměrů, dokumentací pro územní rozhodnutí, 
dokumentací pro stavební povolení, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele 
stavby a realizační dokumentace. 

Co Vás čeká konkrétně za problematiku? 

o Navrhování technických řešení ve vodním hospodářství krajiny 
o Zpracování projektových dokumentací pro jednotlivé stupně přípravy staveb 
o Plánování projektů revitalizací vodních toků, rekonstrukce vodních nádrží a 

podobné úkoly v říčním inženýrství 
o Problematika protierozní ochrany půd včetně využití prvků hospodaření 

s dešťovými vodami a návrhu jejich využití 
o Matematické modelování při zpracování návrhů technických řešení  
o Hledání koncepce budoucí podoby krajiny zájmových území 
o Komplexní projekty v říčním inženýrství 

 
S kým se chceme poznat? 

o V ideálním případě bychom rádi poznali kolegu se zkušeností z oblasti projektování 
vodohospodářských staveb 

o S obdobným nadšením však uvítáme i čerstvého absolventa SŠ, VŠ. Rádi si ho 
zaučíme, nabídneme supervizi a zajistíme získání veškerých nutných znalostí  

o Vzdělání VŠ nebo SŠ – obor vodohospodářský a vodní stavby, pozemní stavitelství, 
krajinné inženýrství apod. 

o Řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič  
o Standardní znalost práce na PC + znalost CAD a GIS aplikací výhodou  
o Chceme do týmu získat pracovitého, učenlivého a novým poznatkům otevřeného 

kolegu, jehož cílem bude snaha se neustále posouvat kupředu.  
o Cílíme na kolegy z Olomouckého kraje. Vaše budoucí pracoviště je přímo 

v Olomouci.  
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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 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 Sídlíme v širším centru Olomouce 

 
 


