
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Pracovní pozice:    HASIČ – VELITEL SMĚNY 

Pracovní náplň: 

• řízení zásahů a zpracování dokumentace o zásahu 
• řídí činnost směny 
• odpovídá za dodržování veškerých právních a vnitřních předpisů vztahujících se      
  k činnosti jednotky Hasičského záchranného sboru podniku Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
• vede odbornou přípravu ve směně 
• zastupuje velitele jednotky v době jeho nepřítomnosti 
 

Úsek:                             Záchranná a požární služba 

Pracoviště:  Letiště Karlovy Vary 

Úvazek: plný (37,5 h týdně), nerovnoměrně rozvržená pracovní doba 

Požadujeme:   

• úplné středoškolské vzdělání  
• zdravotní způsobilost dle Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní  
  způsobilosti zaměstnanců hasičských záchranných sborů podniků  
• ověření spolehlivosti dle § 85e zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 
• základní znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook 
• organizační a řídící schopnosti 
• platné odborné kurzy – Taktické řízení – hasič velitel HZSP výhodou 
• řidičské oprávnění skupiny „B“  
    

Kontaktní osoba: 

Alois Nápravník, vedoucí úseku ZPS – velitel jednotky HZSp 
zps@airport-k-vary.cz, 
tel.: 353 360 624  
 

Předpokládaný 
nástup: 

Nástup možný dle dohody 

Nabízíme 

• práci ve stabilní a perspektivní společnosti  
• odpovídající platové ohodnocení  
• zaměstnanecké benefity 
• náročnou a zodpovědnou práci v atraktivním prostředí  
• získání certifikátu ICAO „Aviation Practical Firefighting“ 

Údaje o společnosti: 

Letiště Karlovy Vary s.r.o. 
K Letišti 132, Olšová Vrata 
360 01 Karlovy Vary 
IČ:  263 67 858 
www.airport-k-vary.cz 

V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis s průvodním dopisem e-mailem na výše uvedenou emailovou 
adresu. Do pole „Předmět“ ve Vašem e-mailu uveďte text „Hasič velitel“. 

Poskytnutím svých osobních údajů na základě tohoto inzerátu dáváte souhlas k jejich zpracování za účelem 
vyhodnocení tohoto výběrového řízení na volná místa ve společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. Tento souhlas můžete 
kdykoliv odvolat. V případě, že na základě tohoto výběrového řízení s Vámi nebude uzavřena pracovní smlouva, budou 
všechny zaslané dokumenty skartovány nebo smazány z paměťových médií  
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