
ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ 
Wurmova 9,  pošt. schr. 193,  771 01   O lomouc 

 

  

 

 

  

přijme do pracovního poměru pracovníka na obsazení místa 

pracovník (pracovnice) stavebního a investičního 

oddělení  

Požadujeme: 

-          SŠ nebo VŠ stavebního směru, 10 let praxe ve stavebnictví 

-      Znalost Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v platném znění 

-          Práce na PC (MS Word, MS Excel, Pohoda) 

-         Orientace v církevním prostředí 

-          Spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, kultivované vystupování 

-      Řidičský průkaz skupiny  B 

-   Trestní bezúhonnost 

 

 Náplň práce:      

 

-      zajišťování činností, spojených s plánováním, opravami a rekonstrukcemi nemovitostí v 

majetku Arcibiskupství olomouckého (od výběru projektanta a zajištění nezbytné projektové 

dokumentace a povolení, potřebných k realizaci díla, přes organizaci výběrového řízení a 

výběr dodavatele až po technický dohled nad realizací díla, vedení kontrolních dnů, převzetí a 

zajištění kolaudace) 

-      organizace rozhodujících porad a zásadních jednání v souvislosti s přípravou, realizací, 

fakturací a kolaudací svěřených staveb 

-    vyřizování písemností a podněty s příslušnými orgány státní správy a samosprávy a ostatními 

účastníky ve vztahu k nemovitému majetku arcibiskupství 

- spolupráce a pomoc se zajišťováním potřebných stavebních oprav, údržby a zabezpečení 

církevního majetku v děkanátech a farnostech. 

 

Místo výkonu práce (pracoviště): Olomouc 

Nástupní mzda podle vzdělání a praxe v rozpětí 20-22 tisíc Kč, po zapracování  23 tisíc Kč, 

zaměstnancům jsou poskytovány stravenky, dovolená v délce 5 týdnů. 

Nástup možný: 12/2016 

 

Přihlášky včetně životopisu, kopií dokladů o vzdělání, praxi a výpisu z trestního rejstříku 

posílejte do 30.9.2016, a to na adresu:   

  Arcibiskupství olomoucké, stavební a investiční oddělení 

Ing. Lubomír Látal 

  Biskupské náměstí 2, 771 01 Olomouc 

 

  nebo e-mailem na adresu latal@arcibol.cz 

 

Bližší informace na telefonu 733  741 297 (Ing. Látal, vedoucí stavebního a 

investičního oddělení). S vybranými zájemci bude následně uskutečněn osobní 

pohovor. 

Zasláním životopisu uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve 

smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového 

řízení.        

mailto:latal@arcibol.cz

