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Informace o společnosti naleznete na www.tsb.cz,  

informace o Oznámení výběrové řízení naleznete na webu v sekci „KARIERA“ 

Bližší informace ohledně výběrového řízení Vám poskytneme: 

telefonicky: 545 424 014 

email: personalista@tsb.cz 

 

OZNÁMENÍ 

o vyhlášení výběrového řízení č. 05/2022 

 

Společnost Technické sítě Brno, a.s., vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo: 

Provozní elektrikář   
 
Základní charakter pracovního poměru: 

• místo výkonu práce Brno, 

• plný pracovní úvazek, 

• trvání hlavního pracovního poměru na dobu určitou jednoho roku (v návaznosti na dosahované 

pracovní výsledky může být pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou), 

• nástup možný ihned (společnost Technické sítě Brno, akciová společnost si vyhrazuje právo 

změnit termín nástupu do práce dle výsledků výběrového řízení). 

 

Popis pozice: 

•  elektromontážní práce na zařízeních veřejného a slavnostního osvětlení ve městě Brně, 

•  zajišťování technické a technologické způsobilosti a provozuschopnosti kolektorů. 

 

 

Požadujeme:  

•       vyučení v oboru elektrotechnického směru, 

•       vyhlášku  50/1978 Sb., minimálně § 5, 

•       žádná zdravotní omezení (práce ve výškách a hloubkách), 

•       zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, 

•       ŘP sk. B podmínkou, skupina C – výhodou. 

 

Očekáváme: 

•   aktivní přístup k řešení problémů a schopnost využít svých znalostí a zkušeností, 

•   komunikační a organizační schopnosti, příjemné vystupování.  

 

Nabízíme: 

•   zázemí stabilní a prosperující společnosti, 

•   týden dovolené navíc, zdravotní volno, 

•   příspěvek na stravování, 

•   další zajímavé benefity.  

 

Náležitosti přihlášky: 

• jméno, příjmení a titul uchazeče, 

• datum, místo narození a státní příslušnost uchazeče, 

• místo trvalého pobytu uchazeče, 

• kontaktní údaje uchazeče – poštovní adresa, emailová adresa, telefon, 

• strukturovaný životopis. 

 

Výčet dokladů, které uchazeč předloží v rámci výběrového řízení: 

• prostá kopie dokladu o nejvyšším vzdělání,  

• souhlas se zpracováním osobních údajů dle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

http://www.tsb.cz/
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Platové podmínky: 

• Platové podmínky ve vazbě na délku praxe a vzdělání. 

 

 

 Přihlášku je nutné doručit do TSB, a.s., nejpozději do 24.6.2022 do 18 hod. 

 

Přihlášku lze doručit těmito způsoby: 

• v uzavřené obálce v pracovní dny osobně na podatelnu sídla společnosti Technické sítě Brno, 

akciová společnost, Barvířská 5, Brno 602 00, a to do 18.00 hod.,  

• zaslat na adresu společnosti v obálce,  

• zaslat emailem na adresu personalista@tsb.cz. 

 

Obálka musí být zřetelně u adresy společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, označena 

textem: 

„Neotvírat – výběrové řízení Provozní elektrikář “ 
 

 

Lhůta je hmotně právní, tj. přihláška do výběrového řízení musí být ve stanovené lhůtě skutečně 

doručena společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost. 

 

Společná ustanovení: 

Podáním přihlášky do VŘ bere uchazeč na vědomí, že osobní údaje uvedené v rámci VŘ jsou 

zpracovávány v oprávněném zájmu společnosti TSB, a.s. 

Odevzdáním přihlášky souhlasí s podmínkami výběru bez připomínek. 

K jakémukoliv projevu osobní povahy, který uchazeč vykoná v průběhu výběrového řízení, který by 

měl povahu autorského díla, uděluje uchazeč společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, 

právo volně takové autorské dílo užít a dát k užití třetí osobě, a to bez nároku na jakoukoliv úplatu, 

tedy bezplatně, a to v rozsahu všech způsobů užití uvedených v § 12 zákona č. 121/2000 Sb. Z důvodu 

zdokumentování a archivace průběhu nabídkového řízení se společnost Technické sítě Brno, akciová 

společnost stává vlastníkem veškerých listin a datových nosičů, předložených mu v průběhu 

výběrového řízení jednotlivými uchazeči. 

 

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost si vyhrazuje právo: 

• odmítnout všechny přihlášky a uchazeče, 

• neuzavřít pracovní poměr s žádným uchazečem bez ohledu na vyhodnocení,  

• zrušit bez uvedení důvodu výběrové řízení, a to i v jeho průběhu,   

• měnit a doplňovat uveřejněné podmínky výběrového řízení, vždy však stejným způsobem ke 

všem uchazečům a nediskriminačně. 

 

Uchazeči se výběrového řízení účastní na vlastní náklady. V případě, že uchazeč odepře součinnost 

kdykoliv od podání přihlášky do uzavření smlouvy či jiného právního úkonu, jímž bude pracovní 

poměr uchazeče uveden do stavu odpovídajícího podmínkám v oznámení a oprávněným zájmům 

společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, je tato společnost oprávněna takového uchazeče 

vyloučit, dále s ním nejednat, či nepřistoupit k uzavření pracovní smlouvy. 

 

 

V Brně, dne: 24.5.2022        Generální ředitel, v.r. 

http://www.tsb.cz/

