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

Karviná, 2022-09-19

Nabídka pracovního místa
Název pracovního místa:

referent – veřejné zakázky

Počet nabízených míst:

1

Místo výkonu práce:

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

Stupeň mzdového tarifu:

9.

Požadované vzdělání:

min. SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Další požadavky:
• zkušenost s administrací VZ/VZMR alespoň 2 roky, znalost administrace zakázek
v Tender aréně výhodou,
• výborná znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
• praxe min. 2 roky s vytvářením zadávacích dokumentací,
• znalost práce na PC na vyšší uživatelské úrovni (MS Word, MS Excel, Outlook,
schopnost vyhledávat informace na internetu atd.),
• odpovědnost, důslednost,
• schopnost pracovat samostatně i v týmu,
• řidičské oprávnění skupiny B výhodou.
Pracovní náplň:
• příprava a realizace zadávacích řízení k zadání veřejných zakázek v režimu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
• činnosti spojené se zadáváním veřejných zakázek nadlimitních, podlimitních
a zakázek malého rozsahu,
• řešení opravných prostředků ve věci zadávaných veřejných zakázek,
• úzká a intenzivní spolupráce a komunikace s útvary státního podniku,
• správa vybrané dokumentace, cenového porovnání, technické specifikace
a administrativy spojené s administrací veřejných zakázek,
• evidence, výběr a vyhodnocení nabídek dle standardního procesu zadávání
veřejných zakázek,
• spolupráce na řešení každodenních organizačních otázek v rámci oddělení.
Nabízíme:
• zázemí stabilní české společnosti,
• zajímavé zaměstnání v oboru s dlouholetou perspektivou,
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

00002739
CZ00002739
+420 596 262 177
darkov@diamo.cz

Obchodní rejstřík:
Bankovní spojení:

Krajský soud Ústí nad Labem
Oddíl AXVIII, vložka 520
ČSOB, a. s.
č. ú. 217301453/0300

Strana 1, celkem 2

Nabídka pracovního místa
referent – veřejné zakázky

•
•
•
•
•
•

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:

28. 9. 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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