Ředitel Domova ve Věži, příspěvková organizace,
Věž 1, Věž 582 56
tel.: 569 445 227
reditel@domov-vez.cz

vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

personalista/administrativně technický pracovník
s místem výkonu práce Věž
požadujeme:
Minimálně úplné středoškolské vzdělání - VŠ vzdělání výhodou
(platové zařazení v souladu s § 3, odst. 3, NV č. 564/2006 Sb.), min. 5letá praxe v oblasti
nakládání s majetkem, provozu a údržbě motorových silničních vozidel a odborná práce
v MS Excel (kontingenční tabulky, Svyhledat, grafy). Dále znalosti s tvorbou a administrací
Webových stránek.
dále:
znalost tvorby a správcovství webových stránek
znalosti z oblasti řízení lidských zdrojů
vysoké pracovní nasazení, časovou flexibilitu a odpovědný přístup k plnění úkolů
znalosti v oblasti spisové služby a archiválií
znalosti v oblasti provozu a údržby silniční, zahradní a ostatní techniky (centrála, čerpadla
apod.)
schopnost pracovat v kolektivu
schopnost rychle se učit
schopnost systémové práce
tvůrčí, analytické a logické schopnosti
komunikační a vyjednávací schopnosti
velmi dobrou uživatelskou znalost operačního systému MS Windows a souvisejících
programů (MS Office)
ŘP skupiny B
výhodou:
dlouholetézkušenosti ve funkcích vrcholové logistiky

nabízíme:

perspektivní pozici
možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
10. platovou třídu (v souladu s NV č.564/2006 Sb. - příl.č.1)
zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
jméno a příjmení, titul zájemce
místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce (tel. kontakt)
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
datum a podpis zájemce

k přihlášce je nutno přiložit:
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme nejpozději na naší adrese nebo:
reditel@domov-vez.cz do 31. 3. 2016.
Výběrové řízení bude probíhat během měsíce dubna 2016, panelovou formou.
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení, dle dohody nejpozději k 1.5.2016.
Zaslané dokumenty nezasíláme zpět, ale jen na vyžádání. Po skončení VŘ budou
skartovány.
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Frič, reditel@domov-vez.cz, tel.: 569 445 227

Ve Věži dne 12.2.2016

Ing. Vladimír Frič
ředitel Domova ve Věži, příspěvková organizace

