
 
 
Společnost založená městem Kláštercem nad Ohří za účelem vykonávání činností ve správě a údržbě 
města. Od roku 2015 zajišťuje správu hřbitova, svoz odpadkových košů a úklid černých skládek, má na 
starosti správu a údržbu komunikací, pečuje o městskou zeleň, udržuje dětská hřiště, provádí opravy 
městského majetku a mobiliáře, zajišťuje dopravní značení a provádí další činnosti přispívající k lepšímu 
vzhledu veřejného prostoru v Klášterci nad Ohří. 
 

Pro další rozvoj společnosti hledáme spolehlivého, výkonného a prakticky zaměřeného 
 

Ředitele společnosti (m/ž) 
 
Náplň práce: 
− vedení týmu cca 20 zaměstnanců (administrativní pracovníci, technici, výkonní pracovníci)  
− plánování, přidělování a dozorování každodenních činností v oblasti údržby města:  

• správa hřbitova,  
• svoz odpadkových košů a úklid černých skládek,  
• správa a údržba komunikací,  
• péče o zeleň, úklid města,  
• drobné opravy městského majetku,  
• stavební úpravy,  
• dopravní značení,  
• řešení kalamitních situací ve městě (voda, sníh, náledí apod.) 
• správa vozového strojního parku 

− úzká spolupráce s městským úřadem, vedením města a jednatelem společnosti  
− komunikace se zákazníky a dodavateli, zpracování nabídek a poptávek, obchodní činnost  
 
Požadujeme: 
− minimálně střední vzdělání s maturitou, ideálně technického směru  
− zkušenosti s vedením obdobného provozu v oblasti údržby veřejného prostoru výhodou 
− manažerské zkušenosti s vedením středně velkého týmu,  
− porozumění řízení malé firmy z organizačního a ekonomického hlediska  
− orientaci v příslušné legislativě a povědomí o fungování samosprávy výhodou 
− výborné organizační schopnosti, vysokou flexibilitu a komunikační dovednosti 
 
Nabízíme: 
− zázemí stabilní městské společnosti, možnost podílet se na jejím dalším rozvoji 
− pracovní poměr na dobu neurčitou 
− pružnou pracovní dobu, stravenky a další benefity 
 
V případě, že Vás tato nabídka zaujala, těšíme se na Váš profesní životopis a motivační dopis, k přihlášce 
prosím přiložte také doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání.  
 
Přihlášky zasílejte na adresu: Klášterecká kyselka, s.r.o., Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad 
Ohří, případně odevzdejte na podatelně Městského úřadu v Klášterci nad Ohří nejpozději do 31.03.2023. 
Obálku prosím označte „Ředitel - Klášterecká kyselka - neotvírat“.  
 
Bližší informace:  
Jiří Prokopec, jednatel společnosti, jiriprokopec@seznam.cz tel.: 602 565 200 
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