Rektor Technické univerzity v Liberci vyhlašuje výběrové řízení na místo:

VEDOUCÍ KOLEJÍ A ÚDRŽBY
Charakteristika:
Zodpovídá za stav a chod svěřených objektů, zajišťuje provoz školského zařízení po stránce údržby a
úklidu. Zajištění údržby menzy Harcov.










Spolupracuje s vedoucí Ubytovací služby a vedoucí menz
Provádí technickou přípravu pro zadání oprav a souvisejících prací včetně dozoru a kontroly.
Správa budovy, koordinace prací a přebírání výsledků práce od údržbových a opravářských, příp.
jiných odborných firem, technickou přípravu pro zadání oprav a souvisejících prací, případně
reklamace dodavatelsky provedených prací a služeb.
Zajišťuje nákup materiálu pro účely údržby a oprav, kontroluje jeho využití.
Navrhuje úsporná opatření v provozu KM
Zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví na svěřeném úseku, za včasné provedení revizí
Řeší stížnosti a požadavky ubytovaných osob, zodpovídá za dodržování Kolejního řádu
Příprava návrhů na investice strojní a stavební, na rekonstrukce investiční povahy a na větší opravy

Požadované dovednosti:







organizační schopnosti, schopnost jednání s podřízenými zaměstnanci i obchodními partnery
schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
technický typ, praxe na obdobné pozici výhodou
běžná uživatelská znalost práce na PC
hmotná odpovědnost
komunikativnost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost

Požadované vzdělání a praxe:


min. středoškolské vzdělání s maturitou, 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:
 1.3.2017 případně dle dohody
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Mzdové zařazení:
 mzdová třída B9 podle vnitřního mzdového předpisu
 po zkušební době možnost přiznání osobního příplatku
Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem
Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.

Nabízíme:


nástupní zaškolení – předání funkce souběhem práce s pracovníkem odcházejícím do starobního důchodu



zajímavou, zodpovědnou a tvůrčí práci



příjemné pracovní prostředí



závodní stravování



5 týdnů dovolené



možnost hlídání dětí



možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně



jazykové kurzy

K přihlášce do VŘ musí být přiloženy tyto dokumenty: stručný životopis, doklady o ukončeném vzdělání
příp. hodnocení z předchozího pracoviště. Zašlete e-mailem nejpozději do 30.01.2017:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Mgr, Jitka Havlíková, vedoucí Personálního oddělení
volnamista@tul.cz

adresa:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Bližší informace o pracovní pozici Vám poskytne Ing. Zdeněk Kračmar, ředitel Kolejí a menz Technické
univerzity v Liberci, tel: +420 485 355 200.

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 22.12.2016 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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