
SOU + vyučen 

 

Požadovaná profese: Zedník 

  Zedníci (kromě zedníků ohnivzdorného zdiva) (71121) 

  Počet volných míst:  2 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: HMpro cz s.r.o., IČ 24801224  

  Místo výkonu práce: HMpro cz s.r.o. - provozovna Jihočeský kraj, Prachatice, okr. 
Prachatice  

  Komu se hlásit: Jana Hanakovičová, tel.: +420 606 311 639, e-mail: 
jana.hanakovicova@seznam.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 1.3.2018  

  Mzdové rozpětí: od 13 500 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému místu: Místo výkonu práce: Stavební zakázky - okres Prachatice. 
Kontaktní osoba: pí Hanakovičová, tel: 606 311 639.  

 

Požadovaná profese: prodavač/ka - pokladní 

  Prodavači textilu, obuvi a kožené galanterie (52235) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., IČ 26093022, http://prior.cz   

  Místo výkonu práce: PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - Prachatice, Vodňanská 46, 
Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Jana Gruberová, tel.: +420 734 699 973, e-mail: 
gruberovaj@prior.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Zkrácený úvazek, minimálně 35 hod. týdně 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 18.6.2018  
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  Mzdové rozpětí: od 10 940 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému místu: Místo výkonu práce: OD PRIOR Prachatice, Vodňanská 46, 
Prachatice  
Pracovní úvazek: 35 hod. týdně  
Pracovní doba: pondělí až pátek + 2 soboty v měsíci  
Prac. poměr : doba určitá s možností prodloužení  
Požadavky: praxe výhodou  
Mzda: od 10 940,- Kč + prémie  
Nástup: ihned  
Strukturované životopisy zasílat na mail: gruberovaj@prior.cz  

 

Požadovaná profese: Kuchař 

  Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MORFI s.r.o., IČ 26110725  

  Místo výkonu práce: MORFI s.r.o.-Pizzeria Primavera, Velké náměstí 15, Prachatice 
I, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Petr Moravec, jednatel, tel.: +420 777 663 559, e-mail: 
moravecpetr@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Střední odborné (vyučen) 

  Doba zaměstnání: od 14.6.2018  

  Mzdové rozpětí: od 40 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému místu: Kontaktní osoba: Moravec Petr, č.tel. 777 663 559  
Místo výkonu práce: Pizzeria Primavera  

 

Požadovaná profese: Obchodní zástupce 

  Obchodní zástupci (33220) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: KLIMA s.r.o., IČ 05471397  

  Místo výkonu práce: Krumlovská 38, Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. 
Prachatice  

  Komu se hlásit: Lenka Pazderská, personalistika, tel.: +420 388 601 309, e-
mail: pazderska@klimacz.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 
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  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 14.6.2018  

  Mzdové rozpětí: od 30 000 Kč/měsíc 

Nabízené výhody:  Podnikové stravování  

Požadované dovednosti:  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B  

Jazykové znalosti:  Němčina - Aktivní, slovem i písmem  

Poznámka k volnému místu: Požadavky:  
- minimálně SŠ vzdělání - obor strojírenství  
- praxe v oboru vítaná  
- znalost německého (anglického) jazyka slovem i písmem  
- řidičský průkaz sk. B  
- flexibilitu, komunikativnost, spolehlivost, samostatnost a 
ochotu cestovat  
Výhody:  
- závodní stravování  
Kontakt:  
- Pazderská Lenka, tel.: 388 601 309, e-mail: 
pazderska@klimacz.cz  

 

Požadovaná profese: Řidič pro rozvoz jídel 

  Řidiči osobních a malých dodávkových automobilů (kromě 
taxikářů a řidičů dopravy nemocných a raněných) (83221) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: MORFI s.r.o., IČ 26110725  

  Místo výkonu práce: MORFI s.r.o.-Pizzeria Primavera, Velké náměstí 15, Prachatice 
I, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Petr Moravec, jednatel, tel.: +420 777 663 559, e-mail: 
moravecpetr@centrum.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 14.6.2018  

  Mzdové rozpětí: od 20 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému místu: Kontaktní osoba: Moravec Petr, č.tel. 777 663 559  
Podmínkou je čistý trestní rejstřík  
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 Středoškolské vzdělání 

Požadovaná profese: Osobní bankéř/ka 

  Odborní poradci v peněžnictví (33121) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, http://www.csas.cz   

  Místo výkonu práce: Česká spořitelna, a.s.- Prachatice, Zvolenská 29, Prachatice 
II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Radka Klíchová, tel.: +420 735 711 150, e-mail: 
rklichova@csas.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 12.6.2018  

  Mzdové rozpětí: od 22 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy středních škol, osoby se zdravotním postižením 
(OZP) 

Poznámka k volnému místu: MÁTE CHUŤ:  
- denně se potkávat se zajímavými lidmi a pomáhat plnit jejich 
sny  
- pracovat s nejnovějšími digitálními technologiemi a učit klienty, 
jak se používají naše aplikace  
- pomocí unikátního poradenského modelu radit klientům jak 
dobře hospodařit s penězi  
- neustále se zajímat o klienty a o to, jakou mají zkušenost s 
bankovními produkty a vymýšlet  
způsoby, jak tuto zkušenost obohatit  
- být aktivní a neustále zlepšovat své obchodní dovednosti  
 
BUDEME SI ROZUMĚT, POKUD:  
- máte min. SŠ vzdělání (maturita) a chuť se zdokonalovat  
- jste rád/a mezi lidmi a komunikační dovednosti patří mezi vaše 
silné stránky  
- nečekáte na úkol, dokážete aktivně oslovit klienta  
- proudí vám v žilách "digitální" krev (alespoň z části:-)) a 
nebráníte se používat sociální sítě  
- dokážete přijmout zodpovědnost a je na vás spolehnutí  
- usilujete o co nejlepší individuální výsledky a zároveň nikdy 
nenecháte tým ve štychu  
 
U NÁS ZÍSKÁTE:  
- práci, která má smysl jak pro vás, tak v očích ostatních  
- možnosti, které může nabídnout pouze velká banka. Takové věci 
se prostě jinde naučíte stěží  
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- skvělý přehled v bankovním oboru a možnost zdokonalit se v 
něm  
- dobrou odměnu a k ní super benefity, které využijete při každé 
příležitosti  
https://www.velkemoznosti.cz  
- 25 dnů dovolené ročně  
- 5 dnů zdravotního volna bez udání důvodu  
- Zvýhodněné produkty a služby České spořitelny i partnerských 
společností  
- Nadstandardní příspěvek na penzijní připojištění a životní 
pojištění v celkové výši až 25 200 Kč/rok  
- Kariérní růst napříč finanční skupinou ČS  
- Program pro rodiče, který se po narození dítě vrací zpět do práce  
- Příspěvek na hlídání dětí (až 4000 Kč)  
- Stravenky ve výši 95 Kč/den plně hrazené zaměstnavatelem  
- Systém Cafeterie umožňující si vybrat nejrůznější zážitky v 
hodnotě 6000 Kč/rok  
- Možnost stát se členem jednoho nebo více sportovních a 
kulturních klubů  
- Rozsáhlé spektrum rozvojových a vzdělávacích programů, včetně 
jazykových kurzů  
- Placené volno na charitu  
 
Prvotní kontakt nutno učinit telefonicky či emailem.  
Kontaktní osoba : paní Radka Klíchová, tel. 735 711 150 , 
rklichova@csas.cz  
  

Požadovaná profese: Mistr-mistrová 

  Mistři a příbuzní pracovníci v ostatní výrobě (31229) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Fetter + Spiritini Konfex s.r.o., IČ 04621930  

  Místo výkonu práce: Fetter + Spiritini Konfex s.r.o. - Prachatice, Nebahovská 68, 
Prachatice II, 383 01 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Lenka Wimbersky, tel.: +420 388 304 210, e-mail: 
lenka.wimbersky@fsgruppe.com 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Minimální stupeň vzdělání: ÚSV 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2018  

  Mzdové rozpětí: od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy středních škol, osoby se zdravotním postižením (OZP) 

Poznámka k volnému místu: Náplň práce: vedení svěřené výrobní linky na balení čokolády, 
kompletní zajištění jejího chodu, komunikace s vedoucím výroby, 
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komunikace s podřízenými zaměstnanci (výrobními dělníky).  
Požadavky: schopnost organizace většího počtu lidí, základní 
znalost německého jazyka, minimálně střední odborné vzdělání s 
maturitou, ochota pracovat ve dvousměnném provozu 
(ranní/odpolední), zkušenosti s obdobnou prací výhodou. 
Nabízíme: plat od 22.000 do 25.000,-Kč, bonusy k platu, naturální 
odměny, možnost ubytování.Nástup možný od května/června 
2018.  
Bližší informace poskytne Lenka Wimbersky na Tel: 388 304 210 
nebo osobně na adrese Nebahovská 68, 383 01 Prachatice.  

 

Požadovaná profese: Všeobecná sestra s osvědčením 

  Všeobecné sestry s osvědčením (32211) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, IČ 00477109, 
http://www.domovseniorupt.cz   

  Místo výkonu práce: Domov seniorů Mistra Křišťana, Bavorská 936, Prachatice II, 383 01 
Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Drahomíra Stauberová, tel.: +420 388 306 145, e-mail: 
sekretariat@domovseniorupt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 37,5 hod. týdně 

  Minimální stupeň 
vzdělání: 

ÚSO s maturitou (bez vyučení) 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2018  

  Mzdové rozpětí: od 23 904 do 34 674 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy středních škol 

Poznámka k volnému 
místu: 

Žádosti spolu s životopisem zasílat na 
email:reditelka@domovseniorupt.cz nebo 
sekretariat@domovseniorupt.cz. Plat dle započitatelné praxe v oboru. 
Podnikové stravování. Jedná se o HPP poměr na dobu neurčitou. Bližší 
informace podá paní Stauberová Drahomíra DiS., tel.: 388 306 145, e-
mail: sekretariat@domovseniorupt.cz popř. Bc. Lucie Šnajdrová - vrchní 
sestra tel.: 388 306 122  

 

 

Pracoviště a kontakty 

  Vysokoškolské  
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vzdělání 
 
Firma: 

 
 
 
 
 
OKRESNÍ SOUD V PRACHATICÍCH, IČ 00024678  

  Místo výkonu práce: Okresní soud Prachatice, Pivovarská 3, Prachatice II, 383 01 
Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Jan Křiváček, ředitel správy soudu, tel.: +420 388 305 101, e-mail: 
jkrivacek@osoud.ptc.justice.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.6.2018  

  Mzdové rozpětí: od 18 590 do 27 950 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy vysokých škol 

Poznámka k volnému místu: Popis pracovní pozice vyššího soudního úředníka:  
- provádí rozhodovací činnost a ostatní činnosti dle zákona č. 
121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících 
státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů v platném 
znění  
- provádí práce v oboru statistiky  
- provádí práce s rejstříkem ISAS a pracuje s ostatními IS 
okresního soudu  
- provádí lustrace v CEO  
- vyhledává data a informace v evidencích státní správy a 
ostatních veřejných IS v oblasti justice  
- provádí porozsudkovou agendu  
- provádí výslechy účastníků řízení a další úkony v rámci dožádání  
Požadavky na uchazeče:  
- právní povědomí - má právní povědomí, ovládá aplikace znalostí 
zákonů a legislativy běžně  
v praxi využívané (obchodní zákoník, občanský zákoník,…), má 
znalost právních úkonů, dokumentů i subjektů právní praxe  
- počítačová způsobilost - ovládá pokročilejším způsobem počítač 
(databáze, převody mezi kancelářskými aplikacemi, řešení 
jednodušších problémů)  
- bezúhonnost (podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl 
pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí, 
jako by odsouzen nebyl)  
Požadované vzdělání:  
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu právo a právní věda na vysoké škole v České republice.  
Platové zařazení:  
- 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platový 
stupeň dle § 5 odst. 4 písmeno a), přílohy č. 4 nařízení vlády č. 
564/2006 Sb. v platném znění.  
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- možnost prodloužení pracovní smlouvy.  
Kontakt:  
Křiváček Jan, tel.: 388 305 101, e-mail: 
jkrivacek@osoud.ptc.justice.cz  

 

Vypracovala: Eva Jankulárová 


