hledá kandidáta / kandidátku na pozici:

DOMOVNÍK
Charakteristika:









Správa budovy, samostatný výkon drobných stavebních a údržbářských prací, případně koordinace
prací a přebírání výsledků práce od údržbových a opravářských, příp. jiných odborných firem.
Obsluha systému kontroly vytápění, klimatizace.
Údržba zeleně, zejména sekání trávy, v zimním období úklid sněhu.
Dohled nad úklidovými činnostmi spojenými s udržováním čistoty a pořádku ve svěřených
objektech a jejím okolí.
Dohled nad bezpečnostními opatřeními, kontrola dodržování domovního řádu a dalších předpisů
včetně zajištění odemykání a zamykání budovy v souladu s domovním řádem a stanovenými
podmínkami. Případná spolupráce a koordinace s bezpečnostní službou.
Dozor nad správným používáním společných prostor budovy.
Dozor výtahů.

Požadované dovednosti:





technický typ, praxe na obdobné pozici výhodou
dobrá počítačová způsobilost (uživatelská práce na PC)
komunikativnost
zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost

Požadované vzdělání a praxe:


min. střední odborné s výučním listem

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. 8. 2017, příp. dle dohody

Mzdové zařazení:


mzdová třída B5 podle vnitřního mzdového předpisu

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
možnost hlídání dětí
univerzitní školka
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění

Bližší informace o volném místě Vám poskytne M. Varvařovský, vedoucí referátu provozu budov a správy
majetku, tel.: 607 642 870 nebo S. Röschová, tel.: 724 021 870.
Strukturovaný životopis zašlete e-mailem do 31. 7. 2017:
Kontaktní osoba:
e-mail:

Mgr. Jitka Havlíková, 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 10. 7. 2017 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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