Technická univerzita v Liberci
hledá kandidáta/kandidátku na pozici:

RECEPČNÍ
SPORTOVNÍ HALY A STADIONU
Charakteristika:
Veškerá agenda spojená s recepční a informační službou sportovní haly a stadionu Harcov, Technické
univerzity v Liberci.





recepční a informační služby včetně výběru hotovosti
otevírání a zavírání objektů, výdej klíčů oprávněným osobám
provádění obchůzek objektů, sledování signalizačních a bezpečnostních zařízení
hlášení a evidence zjištěných závad kontrolovaných objektů

Požadované dovednosti:






uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word)
organizační schopnosti
schopnost rychle řešit problémy
aktivní přístup k práci
komunikativnost, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost

Požadované vzdělání a praxe:


SOU nebo SŠ

Pracovní poměr




100% úvazek,
2-směnný provoz ( ranní/odpolední)
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 B5 podle vnitřního mzdového předpisu TUL
zákonné příplatky podle zákoníku práce
možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době
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Pracovní podmínky, mzdové zařazení a odměňování se řídí Pracovním řádem, Vnitřním mzdovým
předpisem Technické univerzity v Liberci a zákoníkem práce.
Nabízíme:








příjemné pracovní prostředí
závodní stravování
6 týdnů dovolené
možnost hlídání dětí v dětském koutku
univerzitní mateřská školka
možnost ubytování v zaměstnanecké ubytovně
jazykové kurzy

Strukturovaný životopis zašlete e-mailem nebo poštou:
Kontaktní osoba:
e-mail:
Adresa:

p. Milan Varvařovský nebo pí. Simona Röschová
milan.varvarovsky@tul.cz a simona.roschova@tul.cz
Technická univerzita v Liberci
Referát provozu budov a správy majetku
Studentská 1402/2
461 17 Liberec1

Bližší informace o volném místě Vám poskytne pí Simona Röschová tel.: 485 353 466 nebo p. Milan
Varvařovský, tel: 485 353 205.
Volné místo je od 10.6.2019 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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