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Název pracovního místa:   specialista – veřejné zakázky, nakupování 
 
Počet nabízených míst:   1 
 
Místo výkonu práce:  DDIAMO, státní podnik 

ředitelství s. p.  
Máchova 201 
471 27  Stráž pod Ralskem 
 

Stupeň mzdového tarifu:   10.  
 
Požadované vzdělání:   vysokoškolské, minimálně v úrovni Bc. 
   
Další požadavky: 

 odborná praxe v oboru administrace veřejných zakázek výhodou,  

 počítačová způsobilost – pokročilé ovládání PC, 

 zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, 

 schopnost pracovat v týmu. 
 
   

Pracovní náplň: 

 metodické řízení používání zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, (ZZVZ) v rámci s. p., 

 kontrolní činnost v oblasti působnosti ZZVZ,  

 práce v komisích v rámci působnosti ZZVZ, 

 vedení agendy pro zadávací řízení organizovaná ŘSP, 

 zveřejňování formulářů ve Věstníku veřejných zakázek, 

 příprava podkladů pro řešení sporných případů s orgánem dohledu při zadávání 
veřejných zakázek, 

 návrh koordinace nákupů o. z. ve shodných předmětech zakázky, 

 vedení příslušné dokumentace o veřejných zakázkách zadávaných ŘSP, 

 poradenská a konzultační činnost v rámci profilu zadavatele. 
 
Nabízíme: 

 zázemí stabilní české společnosti, 

 zajímavé zaměstnání v oboru s dlouholetou perspektivou, 

 mzdové ohodnocení dle dosavadních zkušeností, 

 pružnou/pevnou pracovní dobu, 

 možnost profesního růstu (účast na odborných seminářích, kurzech a školeních), 

 možnost rozvíjet svoje schopnosti a znalosti, 

Nabídka pracovního místa 

DIAMO, státní podnik 

ředitelství s. p.  

Máchova 201 

471 27  Stráž pod Ralskem 

 



Nabídka pracovního místa 
specialista – veřejné zakázky, nakupování 

 

   
  Strana 2, celkem 2 
 
 

 dostatečný adaptační proces, 

 nadstandardní zaměstnanecké benefity (dle platné kolektivní smlouvy a zásad FKSP): 
- 6 týdnů dovolené 
- měsíční prémie 
- home office 
- mimořádná roční odměna 
- příspěvek na stravování 
- příspěvek na rekreaci 
- odměny při pracovních a životních výročích 
- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění, 
- pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou. 

 

Nástup:     ihned, příp. dle dohody   
  
 
Termín pro podání nabídky:  
V případě zájmu o pracovní nabídku zašlete životopis spolu s průvodním dopisem na níže 

uvedenou adresu. 

  

Kontakt pro zájemce:            DIAMO, státní podnik 

ředitelství s. p 

Máchova 201 

471 27  Stráž pod Ralskem 

Marta Vacková 

referent IV – personalistika a mzdy  

📞+420 487 892 096 

e-mail: vackovam@diamo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou 

smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, Stráž pod Ralskem, pokud bude 

uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině. 


