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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

MISTR PROVOZU VODOVODŮ – BOSKOVICE
Charakter práce:

• spolupráce při řízení činností provozního střediska vodovodů Boskovice
• řízení organizace práce podřízených zaměstnanců
• plánování činností pro provádění údržby provozovaných 
 vodovodů a objektů na vodovodech, příprava podkladů 
• odpovědnost za komplexní provozování vodovodů s cílem zajištění  
 plynulé výroby a dodávky vody s odpovídající efektivitou
• příprava podkladů pro provádění oprav a ostatních stavebních činností
• zpracovávání výkazů práce, evidence do provozních a ekonomických  
 systémů
• organizace poruchové a havarijní služby
• komunikace se zákazníky

Požadované znalosti:
• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, 
• Základní orientace v právních předpisech se vztahem k vodovodům  
 a kanalizacím (Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Požadované dovednosti:
• schopnost řízení kolektivu zaměstnanců
• samostatnost
• spolehlivost, přesnost a aktivní přístup k práci.
• důslednost, asertivní přístup v jednání se zákazníky
• schopnost práce v kolektivu

Vzdělání a praxe:
• středoškolské, případně VŠ vzdělání technického směru
• řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič

Nabízíme:
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací
• zázemí stabilní a tradiční firmy
• možnost dalšího profesního rozvoje

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 3. 2023, nebo dle dohody.
Místo výkonu práce: Boskovice, provozované lokality převážně na 
okr. Blansko
Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice 
nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 21. 2. 2023.
Případné bližší informace:
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize

 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

TECHNICKÝ PRACOVNÍK
Charakter práce:

• technická podpora pro provozní potřeby
• zpracovávání podkladů do provozních informačních systémů
• tvorba evidencí dle provozních potřeb
• tvorba hlášení a příprava pokladů pro vnitřní potřeby VAS
• tvorba hlášení a příprava pokladů pro potřeby kontrolních orgánů
• zpracovávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence
• zpracovávání a aktualizaci provozních řádů vodovodů a kanalizací  
 pro veřejnou potřebu
• zařazování zkolaudovaného infrastrukturního majetku do evidence VAS
• zpracovávání Plánů financování obnovy pro vlastníky  
 vodohospodářské infrastruktury
• aktualizace GIS 

Požadované znalosti:
• Znalost práce na PC – email, Word, Excel, čtení digitální výkresové  
 dokumentace v prohlížeči, 
• Nutná znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb  
 vodovodů a kanalizací, 
• Základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě vodo- 
 vodů a kanalizací (Zákon o vodách, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Požadované dovednosti:
• samostatnost
• spolehlivost, přesnost a aktivní přístup k práci.

Vzdělání a praxe:
• vysokoškolské vzdělání stavebního směru, nejlépe obor vodní  
 hospodářství
• řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič
• praxe výhodou

Nabízíme: 
• kvalifikovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací
• zázemí stabilní a tradiční firmy

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 3. 2023, nebo dle dohody.
Místo výkonu práce: Boskovice
Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice 
nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 21. 2. 2023.
Případné bližší informace:
tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize

Boskovická porodnice v číslech
	 V	 loňském	 roce	 se	 u	 nás	 narodilo	 celkem	 798	
dětí.	Chlapců	bylo	420,	holčiček	378.	Nejvíce	dětí	
se	narodilo	v	červnu	–	87.	Nejméně	dětí	se	narodilo	
v	lednu	–	51.	Císařský	řez	byl	proveden	u	190	poro-
dů.	 Téměř	 dvě	 stovky	 matek	 mají	 bydliště	 mimo	
okres,	což	svědčí	o	velké	oblibě	naší	porodnice.
	 Nejčastějšími	 chlapeckými	 jmény	 byly	 Jakub	
(24	chlapců),	Jan	(17	chlapců)	a	Adam	(16	chlapců).	
U	 děvčat	 se	 nejčastěji	 dávalo	 jméno	 Eliška	 (19		
dívek),	Sofie	(14	dívek)	a	Viktorie	(13	dívek).	Z	ne-
tradičních	 jmen	 můžeme	 uvést	 u	 chlapců	 Tobby,	
Ruben,	Olaf,	Kryšpín	či	Elmir,	u	dívek	pak	Zara,	
Noemi,	Arina,	Cirila	nebo	Maya.	
	 První	letošní	miminko	se	v	naší	porodnici	na-
rodilo	2.	ledna	v	08:09	hodin.	Jmenuje	ve	Vojtěch,	
vážil	3.170	g	a	měřil	48	cm.	25.	 ledna	 se	v	naší	
porodnici	narodila	Terezka,	jejíž	maminka	rodila		
u	nás	již	po	páté.	Na	Terezku	už	doma	netrpělivě	
čekali	tři	sestřičky	a	bratříček.	
	 Gratulujeme	rodičům	a	přejeme	spoustu	radosti	
z	dětí	a	hlavně	pevné	zdraví.

Foto: archiv Nemocnice BoskovicePrvní letošní miminko – Vojtíšek Terezka


