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Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ POZICI
„VEDOUCÍ PROVOZNĚ TECHNICKÉHO ÚSEKU“
Základní pracovní náplň:
- organizační zajištění recepce, autodopravy a údržby objektu a jeho okolí, vč. kontrolní
činnosti;
- organizace práce, směn a dovolených podřízených zaměstnanců;
- zodpovědnost za prováděnou údržbu a opravy;
- přebírání oprav prováděných externími dodavateli;
- zajištění revizí na určená technická zařízení;
- zodpovědnost za stanovená preventivní opatření v rámci požární ochrany;
- provádění údržbářských prací a drobných oprav;
- řízení motorových vozidel (řidič – referent).
Kvalifikační předpoklady:
- min. střední vzdělání s maturitní zkouškou;
- uživatelská znalost práce na PC (Windows, Outlook, Word, Excel);
- řidičský průkaz skupiny „B“;
- výuční list nebo maturita v technických oborech výhodou;
- praxe ve vedoucí funkci výhodou;
- bezúhonnost dle § 79 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb.
Osobnostní předpoklady:
- zodpovědnost;
- komunikativnost;
- schopnost týmové práce;
- empatie.
Nabízíme:
- platové zařazení dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., Příloha č. 1, platová třída 9, příplatek za
vedení, po 3 měsících možnost osobního ohodnocení;
- pružnou pracovní dobu;

- možnost čerpání prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb např. na závodní
stravování, na rekreace a na penzijní připojištění;
- 5 týdnů dovolené.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

- označení výběrového řízení: „VEDOUCÍ PROVOZNĚ TECHNICKÉHO ÚSEKU“;
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého (příp. i
přechodného) pobytu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno připojit:

- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných
znalostech a dovednostech;

- motivační dopis;
- výpis z Rejstříku trestů ne starší než 30 dní;
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky se podávají v písemné formě na adresu Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., V Klidu
3133/12, Ústí nad Labem, 400 11 nebo osobně na stejnou adresu po telefonické domluvě na tel.:
472 775 577, paní Lence Tesařové. Přihlášky musí být doručeny nejpozději do 8.7.2022 v uzavřené
obálce označené „VEDOUCÍ PROVOZNĚ TECHNICKÉHO ÚSEKU – NEOTEVÍRAT“.
Výběrové řízení bude probíhat jako dvoukolové. Uchazeči vybraní do 2. kola budou pozváni k
osobnímu jednání. Termín a místo konání 2. kola budou vybraným uchazečům sděleny na e-mailovou
adresu uvedenou v přihlášce uchazeče.
Pracovní poměr vznikne jmenováním vybraného uchazeče nejdříve k 1.8.2022.
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Petr Boťanský, Domov pro seniory Severní Terasa, p.o., V Klidu 3133/12,
Ústí nad Labem, tel.: 602 427 795, e-mail: reditel@ddst.cz.

V Ústí nad Labem dne 13.6.2022
Ing. Bc. Petr Boťanský
ředitel Domova pro seniory
Severní Terasa, p.o.

