Sportoviště města Hlinska, s.r.o.
Smetanova 1524, 539 01 Hlinsko
Jednatel společnosti vyhlašuje
veřejnou výzvu
na obsazení pracovního místa

strojník chladícího zařízení zimního stadionu, údržbář
Pracovní náplň – obsluha technologie chlazení zimního stadionu, úprava ledové plochy(údržba
rolby, frézy, ořezávače ledu), opravy a údržba na zimním stadionu, údržba fotbalových hřišť,
antukových kurtů a hřiště s umělým povrchem, obsluha veškeré techniky související s touto
činností, provádění dalších prací při správě a údržbě sportovního areálu v Olšinkách
Místo výkonu práce: Hlinsko
Mzdové ohodnocení: v rozmezí od 15.500,- Kč do 19.000,- Kč
Předpokládaný termín nástupu: 1.1.2016
Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok se zkušební dobou 3 měsíců
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- věk min. 18 let,
- plná způsobilost k právním jednáním,
- bezúhonnost,
- výuční list v technickém oboru,
- osvědčení pro práci s vysokozdvižným vozíkem a křovinořezem výhodou,
- osvědčení o absolvování kurzu svařování výhodou,
- řidičské oprávnění skupiny B (výhodou),
- samostatnost, spolehlivost, vysoké pracovní nasazení, aktivní a odpovědný přístup
k plnění úkolů.
Náležitosti písemné přihlášky:
- jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, adresa trvalého pobytu, číslo
obč. průkazu, tel. kontakt, příp. e-mail, datum a podpis zájemce.
K přihlášce je nutno připojit:
- strukturovaný životopis, ve kterém zájemce uvede údaje o vzdělání, dosavadních
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- písemný souhlas zájemce s tím, aby společnost Sportoviště města Hlinska, s.r.o.
zpracovávala, shromažďovala a uchovávala osobní údaje zájemce v souladu se
zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
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Lhůta pro podání přihlášky a doložení dokladů:
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady můžete předat osobně do 26. listopadu do 14.30
hod. v kanceláři plaveckého bazénu (Smetanova 1524, 539 01 Hlinsko) nebo zaslat na adresu:
Sportoviště města Hlinska, s.r.o., Smetanova 1524, 539 01 Hlinsko.
Obálku označte nápisem : Výzva – strojník, údržbář
Veřejná výzva na obsazení pracovního místa strojník, údržbář je k dispozici také na internetových stránkách města Hlinska a Sportovišť města Hlinska, s.r.o..

V Hlinsku dne 12. listopadu 2015

Pavel Kábele
jednatel společností
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