
 

 

Ředitel příspěvkové organizace Sportoviště VM vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 
provoz-údržba-strojník sportovišť 

 
Sportoviště VM, příspěvková organizace,  
se sídlem Vrchovecká 1091/37,  
594 01, Velké Meziříčí 
 
 
Požadavky: 

! manuální zručnost, ochota učit se novým věcem, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost a 
časová flexibilita, 

! středoškolské vzdělání s výučním listem, 

! řidičský průkaz sk. B, 

! státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt 
a ovládá jednací jazyk), 

 
Náplň práce: 

! provoz, údržba a příprava sportovních ploch města, 

! různorodá práce dle sezóny (provoz stadionu Tržiště, areálu s umělým povrchem, sečení 
hřišť, opravy, strojník na zimním stadionu a další… 

 
Nabízíme: 

! Výkon pozice na dobu neurčitou s možností nástupu ihned, 

! příjemné pracovní prostředí a kolektiv, 

! finanční ohodnocení dle praxe, vzdělání a zkušeností, 

! 5 týdnů dovolené, 

! stravné, 

! FKSP, 

! příspěvek na penzijní připojištění, 

! další odměny dle pracovních výsledků, 

! možnost mírné úpravy pracovní doby. 
 
 
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: 

! jméno a příjmení uchazeče, 

! datum a místo narození, 

! státní příslušnost uchazeče, 

! místo trvalého pobytu uchazeče, 

! číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 
občana, 



 

 

! e-mailové a telefonické spojení, 

! souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení,  

! datum a podpis uchazeče. 
 
 
K přihlášce je nutno přiložit: 

! strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadní praxi s kontakty na příslušné referenční 
osoby, a s údaji o odborných znalostech a dovednostech, 

! výpis z evidence rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, 

! ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 
 
Způsob, místo a termín podání přihlášky: 
Přihlášku s požadovanými přílohami uchazeč doručí buď prostřednictvím e-mailu na adresu 
horinek@sportovistevm.cz nebo v zalepené obálce označené slovy ,,PROVOZ - SVM’’ osobně 
nebo poštou na adresu: 
Sportoviště VM, příspěvková organizace 
Náměstí 79/3 (budova Obecníku, mezipatro) 
594 01 Velké Meziříčí 
ve lhůtě: nejpozději do 9:00 hod. dne 25. 6. 2021. 
 
Upozornění pro uchazeče: 
Nesplňujete všechny požadavky? Nevadí, i tak se můžete přihlásit. Je pro nás důležitá ochota a 
zapálení. 
Příspěvková organizace Sportoviště VM si vyhrazuje právo nepřijmout na danou pozici žádného z 
uchazečů. 
Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly. 
Bližší informace podá Ing. Michal Hořínek, ředitel, tel.: 724 006 983. 
Po vyhodnocení prvního kola pozveme některé uchazeče na osobní pohovor, který se uskuteční v 
pondělí 28. 6. 2021. 
 
 
Ve Velkém Meziříčí dne 15. 6. 2021 
 
Ing. Michal Hořínek 


