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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: 

 

JUNIORNÍ POSILA DO INŽENÝRSKÉ DIVIZE 

 

Co Vás na této pozici čeká? 

- Příležitost vydobýt si své místo na slunci v české společnosti zaměřující se na 

vodohospodářskou výstavbu, projekční činnost a vodní hospodářství  

- Nastoupíte s čistým štítem a společně budeme zjišťovat, kam Vás srdce táhne – zda 

do inženýringu či do pozice bližší stavebnímu dozorování 

- Nebudeme zastírat, že zpočátku si možná budete připadat jako „holka/kluk pro 

všechno“, ale slibujeme, že to bude jen po nezbytnou počáteční dobu, než se v divizi 

zorientujete. Jakmile se projeví směr Vaší profesní inklinace, dostanete šanci pro 

samostatnější činnost 

- K dispozici Vám bude ochotný tým 27 kolegů a přidělený mentor 

- Pracovní úvazek uzpůsobíme Vaším potřebám (ideální by však bylo, abyste zvládli 

alespoň 0,5 úvazek).  

- Zpočátku budete mít pracovní smlouvu na 1 rok. Pak si spolu sedneme a pobavíme 

se, kudy bude směřovat Vaše budoucí profesní cesta (ideálně stále pod křídly VRV, 

a.s.)  

S kým se chceme poznat? 

- Jste student/ka či (brzy budoucí) čerstvý absolvent/ka VŠ stavebního směru. Není ani 

zcela nezbytné, abyste byli z VH oboru.  

- Nemáte problém začít někde od píky a vše se naučit od základů 

- Jste komunikativní, učenlivý a podnětům otevřený typ člověka 

- Považujete se za spolehlivou osobu, která ví, že první práci nechce mít jen na pár 

měsíců a jít pak zase dál. Jsme trošku konzervy – přes 40% našich zaměstnanců u nás 

pracuje déle, než 10 let (a 11% dokonce déle, než 30 let 😊 ).  

 

Co Vám za to vše nabízíme? 

- Jsme stabilní česká firma s dlouholetou historií 

- V naší branži je vždy co dělat 

- Dostanete od nás týden dovolené navíc  

- Zajistíme Vám vše potřebné k práci – notebook, mobilní telefon, služební tarif  

- Příspěvek na stravování Vám zasíláme hotově na účet společně s výplatou  
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- Sportovci u nás ocení příspěvek na multisport kartu  

- Podporujeme naše zaměstnance v sebevzdělávání – kurzy, semináře, podpora a 

příprava na autorizační zkoušky v oboru  

- Naši kolegové jsou u nás spokojení, proto se hrdě chlubíme nízkou zaměstnaneckou 

fluktuací 

- Nabízíme neformální prostředí, přátelský kolektiv 

- Pokud rádi do práce jezdíte na kole, využijete naší kolárny a sprch 

- 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. 

Máte pocit, že hledáme někoho, jako jste Vy? Tak neváhejte a dejte nám o sobě vědět. 

Těšíme se, až se poznáme. 


