
SOU + SŠ 

Požadovaná profese: Skladový manipulant 

  Skladníci, obsluha manipulačních vozíků (83443) 

  Počet volných míst:  78 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Koritensky a.s., IČ 26082934  

  Místo výkonu práce: Slunečná 1166, Prachatice II, 383 01 Prachatice, 

okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Pavel Nikodem, tel.: +420 602 132 288, e-mail: 

pnikodem@koritensky.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 24.1.2018  

  Mzdové rozpětí: od 14 800 do 16 400 Kč/měsíc 

  Další informace: Zaměstnavatel je ochoten zaměstnat cizince. 

Poznámka k volnému místu: Práce pouze mimo okres Prachatice ( v rámci ČR a 

SR). Ubytování a dopravu hradí zaměstnavatel (do 

zaměstnání). Oprávnění na obsluhu 

vysokozdvižného vozíku výhodou. Cestovní 

náhrady hrazené zaměstnavatelem. Schůzku 

domluvit telefonicky předem. Kontaktní osoba: 

Pavel Nikodem, tel.: +420 602 132 288 (kdykoliv), e-

mail: pnikodem@koritensky.cz  

mailto:pnikodem@koritensky.cz


 

 

Požadovaná profese: Montážní pracovník - pracovnice 

  Montážní dělníci výrobků z ostatních materiálů 

(82199) 

  Počet volných míst:  10 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: REINFURT - ČR. k. s., IČ 62497375, 

http://www.grw.de   

  Místo výkonu práce: REINFURT - ČR. k. s. - sídlo, Průmyslová 1366, 

38301 Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Lucie Novotná, personální pracovník, tel.: +420 380 

601 039,725 110 166, e-mail: 

lucie.novotna@reinfurt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Dvousměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Základní + praktická škola 

  Doba zaměstnání: od 10.8.2018  

  Mzdové rozpětí: od 90,1 Kč/hod 

Poznámka k volnému místu: Vaší náplní práce bude:  

"    Zpracování přidělených pracovních operací 

podle specifikace výrobního příkazu  

"    Zejména sestavování a víčkování kuličkových 

ložisek různých druhů a velikostí  

"    Zpětná sledovanost postupů, kontrolní práce  

 

http://www.grw.de/
mailto:lucie.novotna@reinfurt.cz


 

Požadujeme:  

"    Zkušenost ve výrobě  

"    Zkušenost ve výrobě drobných předmětů 

výhodou  

"    Ochotu pracovat ve dvousměnném provozu 

(popř. ve třísměnném)  

"    Zodpovědný přístup k práci  

"    Přesnost, pečlivost, důslednost  

 

 

Nabízíme:  

o    Práci ve stabilní a trvale se rozvíjející 

mezinárodní společnosti  

o    Práci v čistém prostoru  

o    Možnost profesního rozvoje a osobního růstu 

podpořeného firemními vzdělávacími 

programy/jazykové kurzy  

o    Zaměstnanecké benefity : 27 dní dovolené, 

vánoční prémie, příspěvek na dojíždění, 

přítomnostní prémie, příspěvek na penzijní spoření, 

prémie za export, závodní stravování…  

o    Možnost nástupu: ihned  

 

 

 

Zájemci o tuto pozici, nás mohou kontaktovat:  

 

Lucie Novotná, lucie.novotna@reinfurt.cz,  

telefon: 380 601 039,725 110 166  

 

 

 

 

 

 



VOŠ + VŠ 

Požadovaná profese: Lékař-lékařka výjezdové skupiny ZZS 

  Ostatní lékaři specialisté (22129) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IČ 

48199931, http://zzsjck.cz   

  Místo výkonu práce: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje - 

Prachatice, Slunečná 939, Prachatice II, 383 01 

Prachatice, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: MUDr. Marek Slabý, ředitel, tel.: +420 386 208 870, 

adresa: B. Němcové 1931/6, České Budějovice 7, 370 01 

České Budějovice 1 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Nepřetržitý provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, Dohoda o pracovní činnosti 

  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2018  

  Mzdové rozpětí: od 35 000 do 55 000 Kč/měsíc 

Poznámka k volnému místu: Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje 

hledá nové kolegy/kolegyně  

na pracovní pozici: LÉKAŘ VÝJEZDOVÉ SKUPINY 

ZZS  

pro oblasti České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, 

Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a 

Tábor.  

Máme zájem o uchazeče se specializovanou 

způsobilostí v oboru urgentní medicína, popř. 

anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, 

http://zzsjck.cz/


kardiologie, neurologie, traumatologie, vnitřní 

lékařství, všeobecné praktické lékařství.  

Nabízíme  

- plat dle platných právních předpisů - 13. nebo 14. 

platová třída (nařízení vlády č.564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, příloha č. 8),  

- osobní příplatek, příplatek člena výjezdové skupiny 

ZZS,  

- režimové příplatky - za práci v sobotu, neděli a ve 

svátek, za noční práci,  

- proplacení přesčasové práce včetně zákonných 

příplatků,  

- 5 týdnů dovolené + 1 týden dodatkové dovolené,  

- příspěvek na penzijní spoření nebo na životní 

pojištění, dotované stravenky,  

- podporu v odborném vzdělávání.  

Umožňujeme a podporujeme  

- přípravu na atestaci z urgentní medicíny,  

- klinické dny a stáže na jiných pracovištích (popř. 

práci tamtéž na částečný úvazek).  

Akceptujeme i jiný smluvní vztah než pracovní poměr 

(např. dohodu o pracovní činnosti). Zahájení pracovní 

činnosti dle dohody. Pro výkon této práce je nutný 

dobrý zdravotní stav.  

Máte-li zájem o seberealizaci při náročné a vysoce 

zodpovědné práci v motivujícím prostředí s vysokou 

pracovní samostatností, rádi se s Vámi setkáme v 

našem týmu!  

Na níže uvedenou adresu nebo email prosím zašlete:  

- doprovodný (motivační) dopis a strukturovaný 

životopis s přehledem dosavadní praxe,  

- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, 

viz. text:  

"Souhlasím, aby Zdravotnická záchranná služba 

Jihočeského kraje zpracovávala mé osobní údaje pro 

účely získání zaměstnání v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, a to až do odvolání písemnou 

formou. Potvrzuji, že jsem obeznámen se svými právy 



v souvislosti s přístupem k informacím a jejich ochraně 

podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů."  

Adresa:      

Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje  

Personální oddělení  

B. Němcové 1931/6  

370 01 České Budějovice  

Bližší informace Vám sdělí ředitel ZZS JčK p. MUDr. 

Marek Slabý, MBA  

tel. 606 737 567, e-mail slabym@zzsjck.cz  

 

 

Požadovaná profese: Vyšší soudní úředník 

  Vyšší soudní úředníci (26122) 

Pracoviště a kontakty 

  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 1.8.2018  

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

  Vhodné pro: Absolventy vysokých škol 

mailto:jkrivacek@osoud.ptc.justice.cz


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.  

- možnost prodloužení pracovní smlouvy.  

Kontakt:  

Křiváček Jan, tel.: 388 305 101, e-mail: 

jkrivacek@osoud.ptc.justice.cz  



 

 

 

Požadovaná profese: Nutriční terapeut-terapeutka (dietní sestra) 

  Nutriční asistenti (32592) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Nemocnice Prachatice,a.s., IČ 26095165, 

http://www.nempt.cz   

  Místo výkonu práce: Nebahovská 1015, Prachatice II, 383 01 Prachatice, 

okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Ing. Jan Švík, tel.: +420 724 793 589 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Turnusové služby 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2018  

  Mzdové rozpětí: od 19 800 Kč/měsíc 

Nabízené výhody:  Ubytování  

Poznámka k volnému místu: Nástup možný dle dohody.  

Směnný provoz (mimo St, So a Ne).  

Možnost přídělení služebního bytu.  

 

Kontaktní osoba: Ing. Jan Švík, tel. 724 793 589  

 

Požadovaná profese: vedoucí ekonomicko-hospodářského úseku 

http://www.nempt.cz/


  Odborní pracovníci kalkulací, cen, nákladů a rozpočtů 

(33137) 

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: Ing.Bc. Hana Vojtová, ředitelka, tel.: +420 388 306 

131, e-mail: reditelka@domovseniorupt.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek 

  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské 

  Doba zaměstnání: od 1.10.2018  

  Mzdové rozpětí: od 25 000 Kč/měsíc 

Požadované dovednosti:  Práce s PC - tabulkový procesor (Excel)  

  Práce s PC - textový editor (Word)  

Poznámka k volnému místu: Požadavky:  

- ukončené VŠ vzdělání v bakalářském nebo 

magisterském studijním ekonomickém oboru  

- zkušenosti v oblasti managementu a řízení 

lidských zdrojů  

- znalosti právních předpisů v oblasti účetnictví a 

daňové problematiky  

- organizační schopnosti  

- uživatelská znalost MS Office  

- trestní bezúhonnost  

 

http://www.domovseniorupt.cz/
mailto:reditelka@domovseniorupt.cz


Výhodou:  

- znalost principů ekonomiky příspěvkové 

organizace  

- praxe v oboru minimálně 5 let  

- uživatelská znalost účetních programů  

 

 

Očekáváme:  

- schopnost efektivní komunikace  

- smysl pro týmovou práci  

- schopnost motivace zaměstnanců  

- flexibilitu, spolehlivost, rozhodnost, odpovědnost  

 

Nabízíme:  

- platové zařazení dle NV č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, v platném znění  

- možnost pracovní seberealizace  

- rovnoměrné rozvržení pracovní doby  

- zvýhodněné stravování a další zaměstnanecké 

benefity  

 

 

Písemné přihlášky k výběrovému řízení posílejte 

nejpozději do 30.9.2018  

Písemná přihláška musí obsahovat jméno, příjmení 

a titul, místo trvalého pobytu, datum a podpis 

uchazeče.  

Součástí písemné přihlášky je kopie dokladu o 

nejvyšším dosaženém vzdělání, kopie dokladu o 

dosaženém středoškolském vzdělání, strukturovaný 

životopis reflektující požadavky na pracovní pozici 

a výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 

měsíce.  

 

Písemné přihlášky zasílat na email: 

reditelka@domovseniorupt.cz  

Požadovaná profese: Sociální pracovník 



  Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, 

probačních střediscích, nápravných a jiných 

zařízeních (26356) 

Pracoviště a kontakty 

  Firma: Rybka, o.p.s., IČ 28149599  

  Místo výkonu práce: Rybka, o.p.s. prac. Husinec, Komenského 73, 384 21 

Husinec, okr. Prachatice  

  Komu se hlásit: Eva Dvořáková, ředitel, tel.: +420 723 981 614, e-mail: 

dvorakova-eva@volny.cz 

Vlastnosti volného místa 

  Směnnost: Jednosměnný provoz 

  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek, minimálně 40 hod. týdně 

  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné 

  Doba zaměstnání: od 1.8.2018  

  Mzdové rozpětí: od 24 000 Kč/měsíc 

  Vhodné pro: Absolventy středních škol 

Poznámka k volnému místu: Zástup za mateřskou dovolenou.  

Sociální pracovník - Azylový dům Rybka Husinec, 

Komenského 73, Husinec.  

Jednosměnný provoz. Plný pracovní úvazek. Min. 

stupeň vzdělání: VOŠ, VŠ. Pracovní poměr od 

1.6.2018. Mzdové rozpětí: od 24. 000 Kč.  

Požadavky:  

- úplné vzdělání VOŠ nebo VŠ v oboru sociální práce, 

sociální pedagogika, speciální pedagogika, sociální 

péče,  

- trestní bezúhonoost,  

- komunikační a organizační schopnosti,  

- schopnost týmové práce,  

mailto:dvorakova-eva@volny.cz


- samostatnost, spolehlivost a časová flexibilita,  

- aktivní a tvůrčí přístup k práci,  

- praxe v oboru vítána,  

- řidičský průkaz sk. B,  

- znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  

- znalost práce na PC.  

Nabízíme:  

- práci v zajímavé oblasti,  

- standardní platové zařazení,  

- 4 týdny dovolené.  

V přihlášce uveďte:  

- strukturovaný životopis,  

- motivační dopis,  

- telefon, e-mail.  

Přhlášky s požadovanými údaji zasílejte na e-mailovou 

adresu paní ředitelky: dvorakova-eva@volny.cz  

Eva Dvořáková  

ředitelka Rybka, o.p.s.  

tel: +420 723 981 614  

 

 

Vypracovala: Eva Jankulárová 


