hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

REVIZNÍ TECHNIK
ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Charakteristika:




hlavní činností je posuzování stavu elektrických zařízení, kontrola, měření a regulace el. zařízení,
zpracování revizních zpráv s uvedením případných závad
kontrola odstranění závad z revizí

Požadované dovednosti:







platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění revizí elektrických zařízení s uvedením druhu a
napětí elektrického zařízení a třídy objektu - § 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., minimálně se skupinou E4
řidičské oprávnění sk. B
schopnost týmové práce
aktivní a pozitivní přístup k práci
komunikativnost
zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost

Požadované vzdělání a praxe:


SŠ – elektrotechnické zaměření

Pracovní poměr:



100% úvazek
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou na 1 rok v návaznosti na vnitřní předpisy, další
prodloužení pracovní smlouvy je na dohodě zaměstnance a zaměstnavatele

Termín nástupu:
 1. 10. 2014, příp. dle dohody
Mzdové zařazení:
 mzdová třída B9 podle vnitřního mzdového předpisu TUL,
 tarifní mzda Kč 25000,-

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:







příjemné pracovní prostředí
závodní stravování
5 týdnů dovolené
možnost hlídání dětí
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy

Bližší informace o volném místě Vám poskytne Ing. Petr Šmakal, vedoucí oddělení investiční výstavby a
dislokace, tel: 485 353 636.
Strukturovaný životopis zašlete e-mailem do 30.9.2014:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Ing. Alena Šírková, Personální odd.
volnamista@tul.cz

V prvním kole posoudíme doručené životopisy. Ve druhém kole vyzveme vybrané uchazeče k osobnímu
pohovoru. O výsledku budeme všechny uchazeče informovat nejpozději po ukončení výběrového řízení.
Volné místo je od 2.9.2014 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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