Domov důchodců Černožice
příjme zaměstnance na pracovní pozici
„vedoucí technického úseku“
telefon: 495705212, 725433996
Požadavky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzdělání SŠ /VŠ technického, nejlépe stavebního nebo strojního směru
praxe v řídící funkci výhodou
organizační a řídící schopnosti
dobré komunikační schopnosti
schopnost samostatného rozhodování
trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
řidičský průkaz skupiny B
pokročilá znalost práce na PC (Word, Excel, apod.)
profesionální přístup k práci, časová flexibilita
vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, odpovědnost,
týmová spolupráce, schopnost komunikace a jednání s lidmi
orientace v problematice příspěvkových organizací výhodou

Další podmínky:
•
•
•
•

platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů + příplatky za vedení a osobní.
jednosměnný provoz
úvazek plný
nástup od 1. 5. 2018 nebo dohodou

Nabízíme:
•
•

moderní pracovní zázemí, přátelský kolektiv
benefity:
 odměny
 dovolená 5 týdnů
 příspěvek z FKSP
 závodní stravování

Popis pracovní pozice:











Organizuje, řídí, kontroluje a zodpovídá za práci na technickém úseku.
Provádí hodnocení podřízených zaměstnanců.
Sleduje a šetří stav, stupeň opotřebení a technickou způsobilost budovy a technických
zařízení, navrhuje opatření.
Zajišťuje údržbu a organizaci oprav technického zařízení a nemovitostí v domově, včetně
nákupu čistících a dezinfekčních prostředků, pracích prostředků, spotřebního a ostatního
materiálu, osobních ochranných pracovních prostředků včetně evidence skladu osobních
ochranných pracovních prostředků.
Pomáhá při přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek.
Provádí přípravu a realizaci investic s posouzením efektivnosti investic včetně přípravy
výběrového řízení a vyhodnocení celé akce.
Spolupracuje při řešení stavebních projektů a jejich realizaci.
Zajišťuje revize plynu, elektro, tlakových nádob, kotelny, hromosvodů, vzduchotechniky,
výtahů, atd.
Zpracovává dokumentaci odpadového hospodářství, vede evidenci odpadů. Provádí
základní hodnocení rizik ekologické újmy.

Povinnosti k žádosti jsou:
•
•
•

strukturovaný životopis
motivační dopis
uvést jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, telefonní a další kontakt na žadatele o pracovní
pozici

Požadované doklady zasílejte na email: horka@doduce.cz, nebo doručte osobně či poštou na adresu:
Domov důchodců Černožice, Revoluční 84, 503 04 Černožice.
Informace na telefonu: 495705212, 725433996 p. Horká Eva personalista, mzdová účetní

