
 

Vojenský technický ústav, s. p.,  
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 - Kbely 

 
Jsme technický a vývojový státní podnik založený Ministerstvem obrany České republiky. Svou činností udržujeme a 
dále rozvíjíme strategické know-how České republiky v oblasti obranného a bezpečnostního výzkumu a vývoje mj. 
zbraní, munice, pozemní techniky, bezpilotních průzkumných prostředků, palubního vybavení letadel, prostředků 
radiotechnického a letištního technického zabezpečení, simulátorů apod.  Realizujeme projekty jak pro tuzemské, tak 
i pro zahraniční obchodní partnery.  

Do našeho týmu, hledáme vhodného kandidáta na pozici:  

 

Manažer správy majetku a energetiky 

Náplň práce 
 Metodické zabezpečení oblastí správy majetku a energetiky celého podniku  
 Koordinace řešení problematiky správy majetku a energetiky napříč státním podnikem včetně kontrolní 

činnost v oblasti majetku a energetiky v rámci státního podniku  
 Metodické řízení manažerů správy majetku a poradenská činnost pro jednotlivé odštěpné závody (Praha, 

Vyškov, Slavičín) 
 Příprava investičních plánů a plánů oprav, příprava a realizace plánů obnovy majetku a příprava podkladů 

pro stavební řízení včetně komunikace se stavebními úřady 
 Dohled nad realizací stavebních projektů v rámci podniku v souladu s harmonogramy a finančními plány 
 Administrace ISO50001, vytvoření a realizace energetické koncepce podniku 
 Příprava a dohled nad realizací veřejných zakázek v oblasti své působnosti 
 Vykonávání funkce osoby odborně způsobilé v PO a BOZP (po absolvování příslušných školení) 

 
Základní požadavky 

 SŠ/VŠ vzdělání, preferováno stavební zaměření 
 Znalosti v oblasti práva hospodaření a nakládání se státním majetkem 
 Orientace v oblasti stavební legislativy, energetiky a v sestavování rozpočtů a finančních plánů 
 Způsobilost k odborné komunikaci napříč podnikem a s příslušnými stavebními úřady  
 Orientace v problematice ISO50001 
 Schopnost návrhů řešení s ohledem na finanční a energetickou efektivitu 
 Ochota cestovat v rámci ČR, řidičský průkaz min. skupiny B 
 Práce na PC – MS Office, vhodné i základy práce s CAD Software 
 Trestní bezúhonnost z důvodu získání oznámení na stupeň utajení „Vyhrazené“ 

 
Nabízíme: 

 Možnost práce z domova 
 Další profesní růst a školení  
 Pružnou 7,5 hodinovou pracovní dobu 
 Odměnu za podíl na zisku v případě prosperity státního podniku 
 5 týdnů dovolené 
 Extra Sick Days 
 Příspěvek na stravování  
 Dary a odměny z FKSP 
 Příspěvky na společenské, kulturní a sportovní akce 
 Zajišťování a hrazení závodní preventivní péče, příspěvky na rekreaci a zájezdy, příspěvek na penzijní 

pojištění, profesní rozvoj a školení v oboru 
 Zázemí stabilního, jedinečného, zavedeného a perspektivního podniku 

 

 



 

Jestliže splňujete výše uvedené požadavky, pak hledáme práce Vás.  

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete prosím svůj strukturovaný životopis společně s vyjádřením souhlasu 
se zpracováním osobních údajů, pouze pro potřeby tohoto výběrového řízení (dle zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, na e-mailovou adresu: jan.briza@vtusp.cz  

Vybrané uchazeče oslovíme a pozveme k osobnímu pohovoru.  


