Ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

PRACOVNÍK INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ
SPECIALISTA NA PŘÍPRAVU PROJEKTŮ
Místo výkonu práce: Krajská správa silnic Libereckého kraje, pracoviště Jablonec nad Nisou
Platové zařazení:
- 11. platová třída dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., s možností dalšího růstu
- platový stupeň dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání
- osobní ohodnocení, zaměstnanecké benefity
Kvalifikační předpoklady: VOV nebo VŠ vzdělání stavebního směru, obor dopravní stavby
Charakteristika vykonávané činnosti:
- příprava podkladů pro zadání projektových dokumentací (investice nebo opravy)
- svolávání výrobních výborů u rozpracovaných projektových dokumentací,
kontrola projektových dokumentací vč. soupisů prací a kontrola zapracování připomínek,
- vedení archivu projektových dokumentací, včetně evidence platnosti povolení stavby
(stavební povolení, ohlášení) případné jejich prodlužování
- kontrola dokladových složek inženýrské činnosti případně její doplnění či zajištění
- zpracování návrhů plánů oprav a investičních plánů, provádění stavebního dozoru
Jiné požadavky:
- praxe v projekci dopravního stavitelství min. 5 let
- výborné organizační a komunikační schopnosti, samostatnost
- znalost zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
- alespoň částečná znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (zkušenost s realizací
stavebních zakázek v souladu s tímto zákonem)
- dobrá znalost práce na PC (MS Office, MS Windows, znalost projekčních programů CAD, Microstation
- znalost rozpočtových datových základen (OTSKP a ÚRS)
- řidičský průkaz skupiny B
Předpokládaný termín nástupu: květen 2017
Způsob podání přihlášky:
- písemně na adresu Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., personální oddělení,
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
- elektronicky na e-mail: jana.krykorkova@ksslk.cz
Součástí přihlášky bude strukturovaný životopis uchazeče a do předmětu zprávy uveďte název pozice.
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