
Příloha č. 1: Inzerát na portálu Jobs.cz 

 

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

 

 
 

SALES TECHNICAL MANAGER – IDS – Inženýrské a 

dopravní stavby Olomouc a.s. 
 

 

Název pozice: 
 

SALES TECHNICAL MANAGER 

 

Popis: 

 

V současné době hledáme kolegu/kolegyni na pozici „SALES TECHNICAL MANAGER“ 

 

 

POŽADUJEME: 

 

 VŠ stavebního směru obor konstrukce dopravních staveb 

 5 – 10 let ve výstavbě liniových staveb (především dálnice) 

 zkušenosti s obchodní činností, s přípravou výroby a s výrobou (výroba staveb) 

 orientace ve smlouvách (smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí, smlouva o 

sdruţení atd.) 

 prokazatelná znalost angličtiny (technická znalost angličtiny v oboru stavebnictví) 

plus jiný jazyk (nejlépe polština, španělština) 

 ochota cestovat (Slovensko, Polsko, Španělsko, Rumunsko) 

 samostatnost, kreativita, tvůrčí přístup, asertivita 

 zkušenost s vedením obchodních jednání 

 vyjednávací a organizační schopnosti 

 zkušenost s vedením projektů nad 300 mil. Kč. dle pravidel FIDIC a předpisů ISO 

(9001, 14000) včetně zpracování řídící dokumentace stavby, zpracování 

dokumentace ke zkušebnímu provozu a kolaudaci, přípravy přejímacího řízení a 

kontroly subdodavatelů 

 práce s PC – WORD, EXCEL, OUTLOOK 

 řidičský průkaz sk. B 

 profesní ţivotopis v anglickém jazyku 

 

 

 

 

 



NABÍZÍME: 

 

 výhodné mzdové podmínky 

 5 týdnů dovolené 

 stravné v maximální výši 

 sluţební automobil k osobnímu uţívání 

 příspěvek na penzijní připojištění 

 příspěvek na ţivotní pojištění 

 samozřejmostí je pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou při 

výkonu povolání hrazené zaměstnavatelem 

 

 

Součástí Vaší pracovní náplně bude především: 

 

 vedení obchodních jednání 

 účast na obchodních jednání i mimo ČR 

 podíl na vedení projektů, příprava nabídek 

 

 VÍCE INFORMACÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH *www.ids-

olomouc.cz*, tel.: 585 757 045, 585 757 041 

 

Nástup moţný ihned, případně dle dohody. 

 

Jestliţe Vás naše nabídka oslovila, zašlete prosím svůj profesní ţivotopis přes tlačítko 

„ODPOVĚDĚT“. 

 

 

Informace o pozici: 
 

Místo pracoviště: 

Moravskoslezský kraj 

Olomoucký kraj 

Vysočina kraj 

Typ pracovního 

poměru: 
Práce na plný úvazek 

Typ smluvního 

vztahu: 
Pracovní smlouva 

Benefity: 

Bonusy /prémie/ 13.plat, Auto i pro soukromé účely, Mobilní 

telefon, Nadstandardní lékařská péče, Notebook, Příspěvek na 

penzijní/ţivotní pojištění, Stravenky/příspěvek na stravování, 

Dovolená navíc 

Požadované 

vzdělání: 
Vysokoškolské/univerzitní 

Požadované  

jazyky: 
Angličtiny, Polština 

Zadavatel: Zaměstnavatel 

 

 

 



Kontakt: 
 

Místo pracoviště: 
 

Moravskoslezský kraj 

Olomoucký kraj 

Vysočina kraj 

 

 

Typ pracovního poměru: 
 

Práce na plný úvazek 

 

 

Zaměstnavatel: 
 

IDS – Inţenýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

 

 

Adresa: 
 

Albertova 229/21, Olomouc 

 

 

Telefon: 
 

585 757 045 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2: Dotazník organizace 

 

Osobní  dotazník 

        

        

Příjmení (i rodné), jméno, titul ……………………………………………………………………………….. 

Den, měsíc, rok narození :    ……………………… ……..Rodné číslo : ……………………………………. 

Místo narození,okres (stát) …………………….. ……………..Státní příslušnost………………………….. 

Trvalé bydliště, PSČ : ………………….. ………………………………………………………………………. 

Doručovací adresa: ……………………………………………………………………………………………… 

Telefon :…………………………………Mobil : ………………………….. E-mail : ……………………….. 

Číslo občanského průkazu ………………………………. Platnost do :   ……...…………………………… 

        

Zdravotní pojišťovna : ………………………………………………………………………………………… 

        

Pracovní  místo, o které mám zájem: ..………………………………………………………………………... 

        

Vzdělání - dokončené, nedokončené, probíhající :     

druh školy, učební obor          počet tříd, semestrů       rok ukončení          druh závěrečné zkoušky 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorizace v oboru : ………………………………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Absolvované kurzy, zkoušky, oprávnění:   
Řidičský průkaz 
skupiny: 

………………………………………………….         ………………………………………………………........ 

………………………………………………….         ...…………………………………………………………. 

        
Stupeň znalosti v ovládání PC : 
………………………………………………………………. …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Praxe v řízení kolektivu          počet podřízených                 funkce                        doba řízení 

………………………………    …………………….     ……………………………    ………………………… 

………………………………    …………………….     ……………………………    ………………………… 

………………………………    …………………….     ……………………………    ………………………… 

………………………………    …………………….     ……………………………    ………………………… 

        

Průběh předchozích zaměstnání       

název a sídlo zaměstnavatele,    pracovní zařazení       od - do                      roků          dní  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



Znalost cizích jazyků                 stupeň                                      druh zkoušky   

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Mimopracovní aktivity :…………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

        

Důchod - druh ……………………………………….Kč …………… Datum výměru………………………... 

Změněná pracovní schopnost……………………..od ……………...Zdravotní stav ………………………. 

Je proti Vám vedeno soudní řízení ………………důvod …………………………………………………….. 

Máte stanovené srážky ze mzdy ………………….kým ……………………………………………………… 

č.j. …………………………  ze dne ……………..  ve výši …………………………………………………… 

        

Rodinný stav ……………….. Datum sňatku ………………….   Datum rozvodu ………………………….. 

                                          Datum ovdovění ………………..    

        

Rodinní příslušníci   jméno, příjmení                      adresa trvalého    zaměstnání, zaměstnavatel 

                                 rodné příjmení                        pobytu                  přípravy k výkonu povolání  

 

manželka …………………………………………………………………………………………………………. 

druh/družka ………………………………………………………………………………………………………. 

děti ………………………………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………………………………………………. 

      …………………………………………………………………………………………………………………. 

jiné vyživované osoby …………………………………………………………………………………………… 

        

        

        

Prohlašuji, že jsem nic nezamlčel(a) a všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.   

        

        

V ……………………….. dne ………………………..     

        

        

                                                                                   Podpis …………………………….  

        

        

Vyplní se v případě přijetí :        

        

Velikost osobních ochranných pracovních pomůcek      

        

montérková souprava          velikost č.      

bunda zimní                    velikost č.      

triko kr. rukáv                  velikost č.      

obuv pracovní                  velikost č.      

     
Podpis : 
………………….. 

        

 



Příloha č. 3: Dotazník 

 

DOTAZNÍK 

 

Dobrý den, 

 

jsem studentkou 5. ročníku na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava a ráda bych Vás 

poţádala o vyplnění následujícího dotazníků. Cílem je zjistit aktuální stav procesu 

získávání a výběru zaměstnanců v organizaci za účelem zpracování mé diplomové práce. 

Dotazník se skládá ze 3 částí a celkem má 15 otázek. Ujišťuji Vás, ţe dotazník je 

anonymní a všechny Vámi poskytnuté informace zůstanou důvěrné. 

 

Moc Vám děkuji za čas a spolupráci při vypracování dotazníku. 

 

        Bc. Renata Habigerová 

 

A: Získávání zaměstnanců 

 

1. Odkud jste se dozvěděl/a o nabídce volného pracovního místa? 

a) V tisku. 

b) Na úřadu práce. 

c) Na internetu. 

d) Jiná moţnost – napište: …………………………………………………... 

 

2. Kdyby firma nabízela volná pracovní místa pomocí personální agentury 

využil/a byste této možnosti? 

a) Ano. 

b) Spíše ano. 

c) Ne. 

d) Spíše ne. 

 

 

 



3. Čím Vás nabídka zaujala? 

a) Peněţním ohodnocením (mzda). 

b) Nepeněţním ohodnocením (zaměstnanecké výhody). 

c) Pracovní náplň. 

d) Prestiţ firmy. 

e) Jiná moţnost – napište: …………………………………………………... 

 

4. Jak jste na nabídku zareagoval/a? 

a) Poštou. 

b) E-mailem. 

c) Telefonicky. 

d) Osobní návštěvou. 

 

5. Jaké dokumenty od Vás firma požadovala? (možnost více odpovědí) 

a) Ţivotopis. 

b) Motivační dopis. 

c) Vyplnění dotazníku. 

d) Reference z předchozího zaměstnání. 

e) Jiná moţnost – napište: …………………………………………………... 

 

B: Výběr zaměstnanců 

 

6. Provedl/a jste si přípravu na výběrové řízení? 

a) Informace o organizaci. 

b) Informace od stávajících zaměstnanců firmy. 

c) Bez přípravy. 

d) Jiná moţnost – napište: …………………………………………………... 

 

7. Jakým způsobem jste byl/a informován/a o konání výběrového řízení? 

a) Poštou. 

b) E-mailem. 

c) Telefonicky. 

d) Jiná moţnost – napište: …………………………………………………... 



8. Jaká metoda byla při výběru použita? (možnost více odpovědí) 

a) Dotazník. 

b) Pohovor. 

c) Jiná moţnost – napište: …………………………………………………... 

 

9. Kdo ze zaměstnanců firmy byl u Vašeho výběrového řízení? (možnost více 

odpovědí) 

a) Personalista. 

b) Vedoucí střediska. 

c) Ředitel firmy. 

d) Jiná moţnost – napište: ………………………………………………....... 

 

10. Byly Vám kladeny nepříjemné či diskriminační otázky? 

a) Ano, uveďte jaké………………………………………………………….. 

b) Ne. 

 

11. Byl Vám umožněn prostor pro případné Vaše otázky? 

a) Ano. 

b) Ne. 

 

12. Jak jste se dozvěděl/a o výsledku výběru uchazečů? 

a) Ihned po skončení výběrového řízení. 

b) Poštou. 

c) Telefonicky. 

d) E-mailem. 

 

C: Demografické údaje 

 

13. Jak dlouho ve firmě pracujete? 

a) Méně neţ půl roku. 

b) Méně neţ 1 rok. 

c) Méně neţ 2 roky. 

d) Více jak 2 roky. 



14. Uveďte Vaše pohlaví? 

a) Muţ. 

b) Ţena. 

 

 

15. Jaký je Váš věk? 

a) 20 – 30 let. 

b) 30 – 40 let. 

c) 40 – 50 let. 

d) 50 – 60 let. 

e) více jak 60 let. 

 

 

 

        Děkuji za vyplnění dotazníku. 

 


