
 

 

Holešov, 17. 1. 2020 
 

Industry Servis ZK, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa. 
 

 
Manažer investic a služeb 

 
Pracovní poměr na dobu neurčitou  

 

 
Vykonávané činnosti:  
 

― Vedení úseku investic a služeb;  
― Kompletní zajištění správy a údržby majetku ve vlastnictví společnosti (Technologický park);  
― Koordinace investorsko-inženýrské činnosti a správy majetku projektu Strategická průmyslová zóna 

Holešov;  
― Jednání s investory a nájemci, příprava smluv, příprava podkladů pro jednání orgánů Zlínského kraje;  
― Další činnosti související s projekty Technologický park Progress a Strategická průmyslová zóna Holešov.   

 

 
Místo výkonu práce:  Holešov 
 

 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:  
 

― Vysokoškolské vzdělání technického zaměření, nejlépe v oboru stavebnictví; 
― Spolehlivost, aktivní a zodpovědný přístup k vykonávané práci; 
― Dobré organizační, komunikační a prezentační dovednosti; 
― Řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič;  
― Bezúhonnost.  
― Výhodou:  

- zkušenost s řízením projektů;  
- praxe na vedoucí pozici;  
- praxe na pozici facility manažera; 
- znalost jednoho světového jazyka (AJ, NJ, RJ) na komunikační úrovni.   

             

 
Nabízíme:  
 

― Příjemné pracovní prostředí  
― Zajímavou a stabilní práci  
― Zajímavé finanční ohodnocení 
― 25 dnů dovolené  

 
Nástup dle dohody.  
 

 
 
Přihláška uchazeče musí obsahovat strukturovaný životopis včetně informace o dosaženém vzdělání, odborných 
znalostech a dovednostech a dosavadní praxi.  
 
Přihlášky zasílejte do 10. února 2020 na adresu Industry Servis ZK, a.s., Holešovská 1691, 769 01 Holešov nebo 
elektronickou poštou na adresu fouskova@industryzk.cz. Následné pohovory s uchazeči budou probíhat po 
telefonické domluvě.  
 

mailto:fouskova@industryzk.cz


 

 

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) 
 
1. Správce osobních údajů: Industry Servis ZK, a.s., Holešovská 1691, Holešov, IČO: 630 80 303, tel. 734 513 

864 
2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Industry Servis ZK, a.s., Mgr. Karel Fuksa, 

Holešovská 1691, Holešov, tel. 734 513 864, email: fuksa@industryzk.cz 
3. Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení výše uvedeného pracovního místa 
4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že: 

a. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) 
Obecného nařízení 

b. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení 
opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) 
Obecného nařízení 

 


