
 

Vojenský technický ústav, s. p.,  
odštěpný závod VTÚPV, se sídlem ve Vyškově 

Víta Nejedlého 691, Dědice, 682 01 
 

Jsme technický a vývojový státní podnik založený Ministerstvem obrany a hledáme 
do odštěpného závodu VTÚPV Vyškov vhodného uchazeče/uchazečku na pozici: 
 

Výzkumný a vývojový zaměstnanec –  
vedoucí projektu 

Náplň práce 
 Tvůrčí řešení výzkumných a vývojových úkolů na pozici vedoucího projektu; 
 Koordinace konstrukčních prací při vývoji speciálních zařízení, koncepční a metodická 

činnost v oblasti tvorby technické dokumentace, změnového řízení, technických popisů, 
vývoje a ověřování nových výrobků; 

 Koncepční činnost k rozvoji portfolia výrobků, samostatné řešení a realizace prací 
u složitých komplexních úkolů; 

 Řízení, koordinace a vlastní řešení složitých projektů, jejichž předmětem je výzkum 
a vývoj v oblasti rozvoje vojenské pozemní techniky a její logistické podpory; 

 Zpracovávání analytických, koncepčních a prognostických materiálů k rozvoji oborů, 
které jsou v působnosti pracoviště; 

 Zpracovávání podkladů průvodní a provozní dokumentace, zpracování norem a ČOS. 
 
Základní požadavky 

 VŠ strojírenského nebo elektrotechnického směru; 
 Praxe na stejné nebo obdobné pozici minimálně 2 roky; 
 Komplexní analytické myšlení. 

 
Další požadavky 

 Výborné organizační, vyjednávací a komunikační schopnosti; 
 Komunikativní znalost anglického jazyka; 
 Řidičský průkaz skupiny B. 

 
Jestliže splňujete uvedené požadavky, pak hledáme právě Vás.  
 
Nabízíme 

 Zaměstnání formou pracovní smlouvy na plný pracovní úvazek na dobu neurčitou, 
pružnou pracovní dobu, 7,5 hodinovou pracovní dobu, odměnu za podíl na zisku 
v případě prosperity státního podniku, dovolenou navíc, dva dny Sick Day, příspěvek 
na stravování v areálu odštěpného závodu, 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 stabilní, jedinečné, zavedené a perspektivní společnosti. 

 
Předpokládaný nástup ihned nebo dohodou 
 

Pokud Vás naše nabídka zaujala, ozvěte se nám.  
 
Zašlete 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. 

 


