OBEC PŘÁSLAVICE
Přáslavice 23, PSČ 783 54
vypisuje výběrové řízení na pozici
1.01.04 referent majetkové správy – správce
bytového hospodářství
Místo výkonu práce:

Obec Přáslavice, Přáslavice č.p. 23, 783 54

Požadavky:

- minimálně středoškolské vzdělání
- znalost práce na PC, MS Office, Internet
- řidičský průkaz minimálně skupiny B
- trestní bezúhonost
- ochota dále se vzdělávát
- samostatnost

Náplň práce:

- zajištění správy bytového hospodářství obce
- zodpovědnost za revize obecního majetku
- zodpovědnost za opravy a udržování majetku bytového
hospodářství
- předávání, kontrola a převzetí nájemních jednotek včetně
nezbytné administrativy
- kontrola a vyhodnocení výběru nájemného a provozních
záloh
- údržba venkovních prostor včetně zeleně ve spolupráci
s technickými službami
- zajištění projektů v lokalitě sídliště (např. výměna oken,
oprava výtahů atd)

Typ úvazku:

- 40 hod/týden

Datum nástupu:

- dle dohody, předpoklad od 1.9.2020

Platové zařazení:

- tř. 7 – 9 dle platných mzdových předpisů

Nabízíme:

- pracovní smlouva na dobu 12 měsíců,
s možností prodloužení
- zkušební doba 3 měsíce
- služební telefon
- závodní stravování
- příspěvek na penzijní připojištění
- další benefity

Náležitosti přihlášky do VŘ:

- přihláška formou motivačního dopisu
- profesní strukturovaný životopis
- doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání
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Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na tel. 587 408 870, e-mail:
obecpraslavice@email.cz.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit písemně nejpozději do 5.8.2020 na adresu:
Obec Přáslavice, Přáslavice č.p. 23, 783 54 Přáslavice nebo e-mailem na adresu
obecpraslavice@email.cz.
Obálku či předmět e-mailu označit slovy: „Výběrové řízení – pozice správce bytového
hospodářství“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného uchazeče.
V Přáslavicích dne 21.7.2020.

Ing. Jitka Ivanová
Starostka obce Přáslavice

Vyvěšeno: 21.7.2020
Sejmuto: 5.8.2020
Ve stejném termínu zveřejněno na webových stránkách www.praslavice.com.
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