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Název pracovního místa:  specialista – personalista, sociální věci  
 
Počet nabízených míst: 1 
     
Místo výkonu práce: DIAMO státní podnik,  

odštěpný závod GEAM,  
č. p. 86,      

 592 51  Dolní Rožínka 
 

Stupeň mzdového tarifu: 9. 
 
Požadované vzdělání:  SŠ/VŠ nejlépe ekonomického nebo právního  
                                                                       směru 
 
 Další požadavky: 

• orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě, 

• praxe v oblasti personalistiky minimálně 3 roky,  

• velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, 

• aktivní a samostatný přístup k práci,  

• profesionální vystupování, diskrétnost, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, 
pečlivost, 

• vynikající znalost práce s PC (MS Office, Excel), 

• znalost systému SAP výhodou. 
 
Pracovní náplň: 

• zajištění výkladu pracovně právních předpisů,  
• zajištění a organizace náboru nových zaměstnanců (personální inzerce, komunikace 

s uchazeči, výběrová řízení), 
• zpracování a aktualizace systemizace v systému SAP, 
• kontrola a aktualizace zatřídění pracovních pozic, závodový katalog prací, 
• zpracování a aktualizace personálního plánu, 

• zpracování agendy související s odškodňováním pracovních úrazů a nemoci 
z povolání, 

• spolupráce na vyhodnocení a zajištění úkolů vyplývajících z kolektivní smlouvy. 
 

Nabízíme: 

• zajímavé zaměstnání v oboru, 

• pevnou pracovní dobu, 

• nadstandardní zaměstnanecké benefity (dle platné kolektivní smlouvy a zásad FKSP): 
- dovolená v délce 6 týdnů 
- měsíční prémie 
- home office 
- mimořádná roční odměna 
- příspěvek na závodní stravování 
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- odměny při pracovních a životních výročích 
- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění. 

 
Nástup: od 1. března 2023 nebo dle dohody    
 
Termín pro podání nabídky:  10. 2. 2023  
          
Kontakt pro zájemce: DIAMO, státní podnik 
 odštěpný závod GEAM 
 č. p. 86 
 592 51  Dolní Rožínka 

Ing. Michal Vytlačil 
specialista – ved. oddělení personalistiky  
a mezd 

                                                        +420 566 593 729 

        +420 603 925 088    

       opmgeam@diamo.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka neslibuje uzavřít 
ani neuzavírá žádnou smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, 
odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka, pokud bude uzavřena, musí mít písemnou formu a 
projevy účastníků musí být na téže listině. 
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