DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Karviná, 2022-09-22

Nabídka pracovního místa
Název pracovního místa:

mistr stacionárních strojů

Počet nabízených míst:

1

Místo výkonu práce:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Stupeň mzdového tarifu:

8.

Požadované vzdělání:

ÚSO elektro nebo strojního směru

Další požadavky:
• dobrá uživatelská znalost PC – MS Office,
• komunikační schopnost, kreativita, praktické uvažování,
• schopnost pracovat samostatně i v týmu,
• odpovědnost, důslednost,
• řidičský průkaz skupiny B,
• osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti jako technik pověřený dozorem
nad strojní částí těžního zařízení dle ustanovení § 6 odst. 3) vyhlášky ČBÚ
č. 415/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
• základní znalosti příslušných ustanovení vyhlášek ČBÚ č. 22/1989 Sb.
a 392/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů, další předpisy, řídicí akty a zákonné
normy v oblasti působnosti.
Pracovní náplň:
• zajišťování provozu, údržby, prohlídek a oprav hlavních ventilátorů a jejich
příslušenství,
• zajišťování provozu, údržby, prohlídek a oprav ostatních strojních zařízení na
povrchu,
• zajišťování provozu, údržby prohlídek a oprav těžních zařízení,
• vedení Spisu o jízdě na laně,
• vede evidenci zaměstnanců účastných při svislé dopravě včetně organizování
a účasti při jejich přezkoušení plynoucí z vyhlášky ČBÚ č. 415/2003 Sb. ve znění
pozdějších předpisů,
• zpracovává plán časových prohlídek, revizí a funkčních zkoušek TZ v souladu s BP
a ČSN,
• dohlíží na dodržování technologických postupů, technologické kázně, kvalitu
prováděné práce,
• provádí kontrolu pracovišť,
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Nabídka pracovního místa
mistr stacionárních strojů

•
•
•
•
•
•

zabezpečuje jednání s dodavatelskými firmami na svém úseku a kontroluje jejich
činnost,
zodpovídá za dodržování „Návodů k používání a obsluze“, bezpečnosti a hygieny
práce v souladu s platnými předpisy,
provádí preventivní požární prohlídky, vykonává potřebná opatření pro zabezpečení
protipožární prevence v okruhu své působnosti,
zpracovává rámcová povolení pro práci s otevřeným ohněm a vydává směnové
příkazy,
činí opatření nutná k zajištění technického vybavení svěřených pracovišť a k jejich
údržbě,
koordinuje činnost dodavatelských firem v návaznosti na zajištění provozu zařízení
a provádí jejich kontrolu.

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,
• 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
- odměny při pracovních a životních výročích
- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění.
Nástup:

1. 11. 2022 nebo dle dohody

Termín pro podání nabídky:

3. 10. 2022

V případě zájmu o pracovní nabídku zašlete životopis spolu s průvodním dopisem na níže
uvedenou adresu.
Kontakt pro zájemce:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná
Jana Janočková
vedoucí personálního oddělení
📞+420 596 469 181
e-mail: janockova@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.
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