hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

ELEKTROTECHNIK
Charakteristika:






studium a znalost předané projektové dokumentace (datové sítě, sdělovací a telekomunikační sítě,
EZS, silnoproud, slaboproud)
kontrola prací na stavbě z pohledu plnění termínů dle harmonogramu výstavby, plnění podmínek
stavebních povolení a ostatních veřejnoprávních orgánů v průběhu výstavby
zodpovědnost za vyhotovené práce dle předaného projektu, v požadované kvalitě a dle platných
předpisů, norem i technologických postupů
jednání s generálním projektantem a ostatními účastníky výstavby
organizace, vedení jednání na úrovni stavby a psaní zápisů

Požadované dovednosti:







znalost problematiky projektové dokumentace a obecná znalost technologické části stavby (datové
sítě, sdělovací a telekomunikační sítě, EZS, silnoproudá a slaboproudá zařízení)
znalost příslušných předpisů, norem a technologických postupů
schopnost technického uvažování výhodou
schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
výborné koordinační a organizační schopnosti
zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost

Požadované vzdělání a praxe:



SŠ s maturitou nebo VŠ v oboru elektro
dlouhodobá praxe v oboru

Dohoda o pracovní činnosti:



40% úvazek, 16 h./týdně (nárazová práce dle potřeb zaměstnavatele a dle harmonogramu při
předávání staveb, fakturaci)
Dohoda o pracovní činnosti bude uzavřena do 30.6.2013

Termín nástupu:
 ihned, příp. dle dohody
Mzdové zařazení:
 mzdová třída B9 podle vnitřního mzdového předpisu
Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým
předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.
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Nabízíme:






zajímavou, zodpovědnou a tvůrčí práci v mladém týmu
příjemné pracovní prostředí
závodní stravování
možnost hlídání dětí
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně

Strukturovaný životopis zašlete nejpozději do 31.5.2012 e-mailem:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Ing. Alena Šírková, Oddělení organizační a personální
volnamista@tul.cz

V prvním kole posoudíme doručené životopisy, ve druhém kole pozveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat nejpozději po ukončení výběrového řízení.
Volné místo je od 11.5.2012 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz:
http://www.tul.cz/urednideska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista_107) a na portálu MPSV
(viz: http://portal.mpsv.cz/sz).
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