Fakulta zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
hledá kandidáta/kandidátku na pozici:

TECHNICKÝ/Á PRACOVNÍK/ICE SE ZAMĚŘENÍM
NA AV A PC TECHNIKU
PRO FAKULTU ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ
Charakteristika:





technická podpora AV a PC techniky,

správcovství AV a PC techniky v učebnách fakulty včetně instalace a aktualizace SW,
vypracovávání dokumentace k nákupům fakulty,
podpora IT technika fakulty

Požadované vzdělání a dovednosti:







ukončené středoškolské vzdělání nejlépe technického směru,
dobrá orientace v AV a PC technice,
pečlivost, spolehlivost, samostatnost, rychlost
komunikativnost
aktivní snaha a ochota vzdělávat se,
ŘP sk. B

Pracovní poměr:



100 % úvazek, případně 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:


ihned, případně dle dohody

Mzdové zařazení:


mzdová třída B8 dle vnitřního mzdového předpisu TUL v návaznosti na odbornou praxi

Pracovní podmínky a mzdové zařazení se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým předpisem Technické
univerzity v Liberci, Zákoníkem práce a Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických
pracovníků a dalších zaměstnanců Technické univerzity v Liberci.
Nabízíme:







zajímavá, různorodá a zodpovědná práce
5 týdnů dovolené
pružná pracovní doba
závodní stravování
univerzitní mateřská školka
dětský koutek pro děti batolecího věku
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možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
jazykové kurzy ve Vnitřní jazykové škole

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete nám do 31. 10. 2017 strukturovaný životopis s kopií dokladu
o vzdělání na níže uvedenou adresu nebo na e-mail:

Technická univerzita v Liberci
Personální oddělení
Studentská 2
461 17 Liberec 1
Kontaktní osoba:

Mgr. Jitka Havlíková, Personální oddělení
e-mail:volnamista@tul.cz

Výběrové řízení na výše uvedené místo je od 05. 10. 2017 zveřejněno na úřední desce Technické
univerzity v Liberci (viz: hhttp://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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