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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: 
 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEB  

Sídlo společnosti je sice v centru Prahy, ale v uvedených oblastech máme kanceláře (ve 
Stříbrné Skalici, České Lípě a v Ústí nad Labem) sloužící jako zázemí pro naši činnost. 
Popř. mohou být zřízena další detašovaná pracoviště s ohledem na bydliště vybraných 
adeptů o zaměstnání. Ve všech regionech jsme již zavedenou společností se zajištěnou 
prací. Práce TDS probíhá hlavně na stavbách, částečně také v kanceláři. Činnosti, které 
to umožňují, mohou po dohodě probíhat formou home office. 

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

Detailní popis Vaší budoucí pracovní náplně se skládá z následujících bodů:  

o Kontrola dokumentace před vlastním zahájením stavby 
o Organizace předání staveniště zhotoviteli 
o Kontrola kvality prováděných prací a použitých materiálů, aktivní účast při 

prováděných zkouškách 
o Kontrola souladu prováděné stavby s realizační dokumentací, stavebním 

povolením, ČSN, apod. 
o Průběžná kontrola plnění časového harmonogramu provádění stavby 
o Kontrola prostavenosti a odsouhlasování výkazů výměr jako podkladu pro fakturaci 
o Řízení kontrolních dnů 
o Projednávání změn projektu (vícepráce, méněpráce) 
o Převzetí stavby a souvisejících dokladů 
o Kontrola odstraňování vad a nedodělků, popř. reklamačních vad 
o Zastupování stavebníka při kolaudačním řízení 
o V naší společnosti jsme otevření různým výzvám a podporujeme zaměstnance, 

pokud si chtějí rozšířit své znalosti. TDS si může rozšířit odbornost o činnost 
koordinátora BOZP nebo se rozvíjet např. v manažerském řízení projektů. 
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S kým se chceme poznat? 

o V ideálním případě bychom se rádi seznámili s kolegou/kolegyní se zkušeností 
z oblasti realizace staveb (praxe na pozici technického dozoru, stavbyvedoucího, 
projektanta, …). Uplatnění u nás ale najdou i absolventi. 

o SŠ nebo VŠ vzdělání stavebního/technického směru 
o Nevyžadujeme, ale uvítáme autorizaci v oboru „stavby vodního hospodářství a 

krajinného inženýrství“/„vodohospodářské stavby“/„pozemní stavby“ 
o Nutným požadavkem je ŘP sk. B – aktivní řidič  
o Ovládáte standardní práci s PC 
o Bez čeho se také neobejdete, jsou dobré komunikační a organizační dovednosti  

 

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 a přátelský kolektiv 


