
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Pracovní pozice: AUTOMECHANIK / PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK 

Pracovní náplň: 

• vykonává běžnou údržbu, řízení vozidel a techniky; 

• vykonává běžnou údržbu mechanických prvků staveb, strojů a zařízení; 

• vykonává běžné opravy elektro na vozidlech, technice, strojích a zařízeních; 

• vykonává letní údržbu ploch a komunikací včetně sekání trávy pomocí techniky; 

• vykonává zimní údržbu ploch a komunikací ručně i technikou; 

• vykonává obsluhu kotelen, tlakových nádob, zdvihacích zařízení; 

• vykonává obsluhu retenční nádrže a odlučovače ropných látek; 

• vykonává obsluhu nadzemní čerpací stanice nafty; 

• vykonává obsluhu skladu chemických látek používaných v zimním období; 

• vykonává manipulaci se zavazadly při odbavování letadel ručně i pomocí techniky. 

Úsek: Úsek Technický provoz, přímá podřízenost vedoucímu útvaru Stroje a autoprovoz 

Pracoviště: letiště Karlovy Vary 

Úvazek: plný (37,5 h týdně) na dobu určitou 1 rok s následnou změnou na dobu neurčitou 

Požadujeme: 

• vzdělání vyučen (automechanik, opravář zemědělských strojů, autoopravář, nebo příbuzný obor) 

• praxe v oboru min. 1 rok 

• schopnost samostatného rozhodování 

• zdravotní způsobilost 

• čistý trestní rejstřík 

• základní znalost práce na PC (Word, Excel) 

• řidičské oprávnění skupiny B a C, řidičské oprávnění skupiny T výhodou 

Kontaktní osoba: 
Ing. Petr Hloušek, vedoucí Úseku Technický provoz 
Email: provoz@airport-k-vary.cz 
Mobil: +420 606 615 135 

Předpokládaný 
nástup: 

dohodou 

Nabízíme 

• různorodou a zodpovědnou práci v zajímavém prostředí 

• možnost odborného růstu a vzdělávání 

• práci pro stabilního zaměstnavatele 

• zaměstnanecké benefity 

Údaje o společnosti: 

Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
K Letišti 132 
360 01 Karlovy Vary 
IČ: 263 67 858 
tel.: 353 360 610 
www.airport-k-vary.cz 

Pozn. Letiště Karlovy Vary s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis do 31. 3. 2022 e-mailem nebo poštou na výše uvedenou kontaktní osobu. 

Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi pro účely 
tohoto a případně dalších výběrových řízení na volná místa ve společnosti Letiště Karlovy vary s.r.o., a to až do odvolání Vašeho 
souhlasu. Současně tím potvrzujete, že údaje, uvedené v zaslaném životopise, jsou pravdivé a přesné. 

mailto:provoz@airport-k-vary.cz
http://www.airport-k-vary.cz/

