hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

RECEPČNÍ DO UNIHOTELU
Charakteristika:






výkon recepční a vrátné služby v Unihotelu Technické univerzity v Liberci, Voroněžská č.p. 1329/13,
Liberec
manipulace s hotovostí
příprava snídaní
Rozvržení pracovní doby:
nepřetržitý provoz
pravidelné střídání 12-ti hodinových směn v krátkém a dlouhém týdnu

Požadované dovednosti:










Aj na komunikační úrovni
Nj na komunikační úrovni výhodou
zdravotní průkaz výhodou
uzavření dohody o hmotné odpovědnosti podmínkou uzavření pracovní smlouvy
počítačová způsobilost (uživatelská práce na PC)
zkušenosti na obdobné pozici výhodou
komunikativnost
organizační schopnosti
zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost

Požadované vzdělání a praxe:


min. SŠ s maturitou

Pracovní poměr:



100% úvazek
pracovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – po dobu zástupu na mateřskou a rodičovskou
dovolenou v předpokládané délce 2,5 roku

Termín nástupu:
 1. 2.2016, příp. dle dohody
Mzdové zařazení:
 mzdová třída B6 podle vnitřního mzdového předpisu TUL
 příplatky za noční a víkendové směny
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
mateřská školka
možnost hlídání dětí v dětském koutku
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy

Strukturovaný životopis zašlete e-mailem
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 13.01.2016 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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