
Zedník (2x) – Technické služby Kralupy nad Vltavou  
 

Požadavky: 

- vyučení v oboru zedník (případně praxe v oboru) 

- řidičský průkaz skupiny B, řidičský průkaz skupiny C výhodou 

- pracovitost, svědomitost, flexibilita a samostatnost 

 

Náplň práce: 

- opravy, údržba a výstavba chodníků, silnic, dopravního značení 

- účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy nad Vltavou 

 

Nabízíme: 

- dlouhodobý trvalý pracovní poměr - nástup možný ihned  

- pracovní doba Po – Pá, 6:00 - 14:30 s možností přesčasů 

- stravenky 

- dobré pracovní zázemí 

- roční výdělek až 300 000,- Kč  

- 5 týdnů dovolené 

 

Informace o pozici: 

Místo pracoviště: Libušina 123, Kralupy nad 
Vltavou, 278 01 

Typ pracovního poměru: Práce na plný pracovní úvazek. 

Délka pracovního poměru: Na dobu určitou - po zapracování 
možnost na dobu neurčitou. 

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva. 

Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity. 

Zadavatel: zaměstnavatel 
 

 

Kontakt: 

Zaměstnavatel: 

Technické služby města Kralupy nad Vltavou 

Kontaktní osoba: 

Petra Hájková 

Adresa: 

Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Telefon: 

315 726 589 

Email: 

tsm.hajkova@mestokralupy.cz 
 

mailto:tsm.hajkova@mestokralupy.cz


Elektrikář – Technické služby Kralupy nad Vltavou  
 

Požadavky: 

- vyučení v oboru elektro silnoproud 

- praxe v oboru 

- technické a konstruktivní myšlení, zručnost a fyzická zdatnost, flexibilita, samostatnost 

- 100% nasazení a pečlivost práce 

- řidičský průkaz skupiny B, oprávnění vysokozdvižné plošiny výhodou 

 

Náplň práce: 

- opravy, výstavba a údržba veřejného osvětlení, světelné signalizace, vánoční výzdoby 

- účast na zimní údržbě v lokalitě města Kralupy nad Vltavou 

 

Nabízíme: 

-  dlouhodobý pracovní poměr - nástup možný ihned  

-  pracovní doba Po – Pá, 6:00-14:30 s možností přesčasů 

-  stravenky 

-  dobré pracovní zázemí 

-  roční výdělek až 320 000,- Kč 

-  5 týdnů dovolené 

 

Informace o pozici: 

Místo pracoviště: Libušina 123, Kralupy nad 
Vltavou, 278 01 

Typ pracovního poměru: Práce na plný pracovní úvazek. 

Délka pracovního poměru: Na dobu určitou - po zapracování 
možnost na dobu neurčitou. 

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva. 

Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity. 

Zadavatel: zaměstnavatel 

 

Kontakt: 

Zaměstnavatel: 

Technické služby města Kralupy nad Vltavou 

Kontaktní osoba: 

Petra Hájková 

Adresa: 

Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Telefon: 

315 726 589 

Email: 

tsm.hajkova@mestokralupy.cz 

mailto:tsm.hajkova@mestokralupy.cz


Popelář/ Údržba zeleně  

Technické služby Kralupy nad Vltavou  
 

Požadavky: 

- Pracovitost, svědomitost, flexibilita 

- Spolehlivost, dochvilnost, ochota učit se novým věcem 

- Dobrý zdravotní stav 

- řidičský průkaz skupiny B, oprávnění vysokozdvižné plošiny výhodou 

 

Náplň práce: 

- svoz komunálního odpadu v lokalitě města Kralupy nad Vltavou 

- sekání trávy, řezání větví, úklid města 

 

Nabízíme: 

-  dlouhodobý pracovní poměr - nástup možný ihned  

-  pracovní doba Po – Pá, 6:00-14:30 s možností přesčasů 

-  stravenky 

-  dobré pracovní zázemí 

-  roční výdělek až 250 000,- Kč 

-  5 týdnů dovolené 

 

Informace o pozici: 

Místo pracoviště: Libušina 123, Kralupy nad 
Vltavou, 278 01 

Typ pracovního poměru: Práce na plný pracovní úvazek. 

Délka pracovního poměru: Na dobu určitou - po zapracování 
možnost na dobu neurčitou. 

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva. 

Požadované vzdělání: Základní 

Zadavatel: zaměstnavatel 

Kontakt: 

Zaměstnavatel: 

Technické služby města Kralupy nad Vltavou 

Kontaktní osoba: 

Petra Hájková 

Adresa: 

Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Telefon: 

315 726 589 

Email: 

tsm.hajkova@mestokralupy.cz 

 

mailto:tsm.hajkova@mestokralupy.cz


Hrobník č. 2 – Technické služby Kralupy nad Vltavou  
 

Požadavky: 

- Střední odborné s výučním listem v technickém oboru 

- praxe v oboru vítána 

- technické myšlení, zručnost a fyzickou zdatnost, flexibilita 

- 100% nasazení a pečlivost práce 

- řidičský průkaz skupiny B 

 

Náplň práce: 

- kopání hrobů včetně zahazování a konečné úpravy, ukládání uren, provádění rozptylů a vsypů, 

exhumace, zajištění základní činnosti provozovatele hřbitovů + účast na zimní údržbě 

 

Nabízíme: 

- dlouhodobý trvalý pracovní poměr - nástup možný ihned  

- pracovní doba Po – Pá, 6:00 - 14:30 s možností přesčasů 

- stravenky 

- dobré pracovní zázemí 

- roční výdělek až 250 000,- Kč  

- 5 týdnů dovolené 

-  

Informace o pozici: 

Místo pracoviště: Libušina 123, Kralupy nad 

Vltavou 

Typ pracovního poměru: Práce na plný pracovní úvazek 

Délka pracovního poměru: Na dobu určitou, po zapracování 

možnost na dobu neurčitou 

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva 

Požadované vzdělání: Odborné vyučení bez maturity 

Zadavatel: Zaměstnavatel 

Kontakt: 

Zaměstnavatel: 

Technické služby města Kralupy nad Vltavou 

Kontaktní osoba: 

Petra Hájková 

Adresa: 

Libušina 123, 278 01 Kralupy nad Vltavou 

Telefon: 

315 726 589 

Email: 

tsm.hajkova@mestokralupy.cz 

mailto:tsm.hajkova@mestokralupy.cz

