hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

SPRÁVCE ZAMĚSTNANECKÉ UBYTOVNY
+ PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANECKÉHO BYTU
Charakteristika:
Správa objektu zaměstnanecké ubytovny v budově J, Ještědská 341, 460 08 Liberec 8 – Hanychov, tzn:








Zajištění ubytovací služby, tzn. ubytování, odubytování, řešení požadavků ubytovaných, praní a
výměna ložního prádla.
Administrativní práce spojené s agendou ubytování, měsíční vyúčtování nájemného, odvod tržeb.
Správa budovy, samostatný výkon drobných stavebních a údržbářských prací, případně koordinace
prací a přebírání výsledků práce od údržbových a opravářských, příp. jiných odborných firem.
Údržba zeleně, zejména sekání trávy, v zimním období úklid sněhu.
Úklid společných prostor v objektu a jeho okolí, likvidace odpadu.
Dohled nad bezpečnostními opatřeními, kontrola dodržování ubytovacího a provozního řádu a
dalších předpisů.
Dozor nad správným používáním prostor budovy. Inventarizace majetku.

Požadované dovednosti:






technický typ, praxe na obdobné pozici výhodou
angličtina na běžné komunikační úrovni
běžná uživatelská znalost práce na PC
hmotná odpovědnost
komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost

Požadované vzdělání a praxe:


min. střední odborné s výučním listem, nejlépe technického 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:
 1.12.2015, příp. dle dohody

Mzdové zařazení:
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 mzdová třída B6 podle vnitřního mzdového předpisu
 hrubá měsíční mzda po zkušební době a na základě výsledků práce cca Kč 17500,Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem
Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.

Nabízíme:
 zaměstnanecký byt 3+1 (cca 100m2) v daném objektu
 příjemné pracovní prostředí
 příspěvek na stravování formou stravovacích poukázek
 5 týdnů dovolené
 mateřská školka pro děti zaměstnanců
 možnost hlídání dětí v dětském koutku
 jazykové kurzy

Bližší informace o volném místě Vám poskytne M. Varvařovský, vedoucí referátu provozu
budov a správy majetku, tel: 607 642 870.
Strukturovaný životopis zašlete e-mailem do 30.11.2015:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Ing. Alena Šírková, Personální oddělení
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 29.10.2015 zveřejněno na úřední desce Technické univerzity v Liberci (viz:
http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista) a na portálu MPSV (viz:
http://portal.mpsv.cz/sz).
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