Děkanka Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci
vypisuje volné místo:

TECHNIKA NA SKLÁŘSKÉ TECHNOLOGIE
NA KATEDŘE DESIGNU
Charakteristika:



zajištění provozu sklářských dílen, realizace sklářských výrobků
výkon práce na detašovaném pracovišti Katedry designu v Jablonci n. N.

Požadované dovednosti:









zkušenost s hladinovým a kuličským broušením skla
zkušenost s obsluhou a provozem pecí na tavenou skleněnou plastiku
vítaná je zkušenost s pískováním, řezáním, vrtáním a rytím skla
manuální zručnost
časová flexibilita
schopnost týmové práce
komunikativnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost
aktivní a pozitivní přístup k práci

Požadované vzdělání a praxe:



min. výuční list
praxe ve sklářském oboru

Pracovní poměr:



100% úvazek
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 1 rok

Termín nástupu:


1. 10. 2015 nebo dle dohody

Mzdové zařazení:




mzdová třída B7-B9 dle odbornosti, zkušeností, náplně práce a praxe, v souladu s vnitřním mzdovým
předpisem
tarifní mzda podle odborné praxe a dle zařazení do mzdové třídy
možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době

Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem
Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.

Nabízíme:






zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
příjemné prostředí
5 týdnů dovolené
možnost hlídání dětí v dětském koutku
univerzitní mateřská školka
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závodní stravování
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zašlete e-mailem nebo poštou:
Kontaktní osoba:
e-mail:
Adresa:

Ing. Alena Šírková, Personální odd.
volnamista@tul.cz
Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

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 9.9.2015 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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