hledá kandidáta/kandidátku:

ODBORNÝ REFERENT
DO ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY A DISLOKACE
Charakteristika:
Zajištění samostatné odborné agendy v oblasti investiční výstavby a nemovitého majetku Technické
univerzity v Liberci:
 zpracování zejména účetních podkladů a administrativní práce související bezprostředně s rozvojem
a výstavbou TUL a činnosti spojené s čerpáním dotací na stavební akce, včetně řádné technické,
administrativní přípravy, průběhu i ukončení stavebních činností (oprav, provozu budov, staveb,
investičních akcí) TUL,
 zpracování podkladů pro koncepci a realizaci výstavby a rozvoj školy,
 zpracování a aktualizace evidence nemovitého majetku vč. pasportizace,
 úprava dokumentace objektu v rámci pasportizace v AutoCADu,
 administrace dotací pro investiční výstavbu
 jednání s orgány státní správy v rámci povolování staveb
 příprava podkladů pro zadávací řízení stavebních prací
Požadované dovednosti:





uživatelská znalost práce na PC (MS Office)
základní znalost práce v programu AutoCAD
práce v systému EDS výhodou
pečlivost, samostatnost

Požadované vzdělání a praxe:




SŠ/VŠ nejlépe v oboru ekonomika ve stavebnictví nebo pozemní stavby
praxe na obdobné pozici
orientace v projektové dokumentaci

Pracovní poměr:



úvazek 100% nebo 60%, dle dohody
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:


1.1.2016 nebo dle dohody

Mzdové zařazení:




mzdová třída B9 dle vnitřního mzdového předpisu
tarifní mzda v návaznosti na odbornou praxi
možnost přiznání osobního příplatku v návaznosti na hodnocení pracovního výkonu

Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým
předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.
Nabízíme:
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pružná pracovní doba
závodní stravování
univerzitní mateřská školka
dětský koutek pro děti batolecího věku
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
jazykové kurzy

Strukturovaný životopis zašlete e-mailem nejpozději do 31.12.2015:
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 08.12.2015 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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