MĚSTO KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195
tel.: 327 710 110, 327 710 103*, fax: 327 710 106
e-mail: kancelar@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

V Kutné Hoře dne 1.2.2018

Město Kutná Hora
Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
zveřejňuje

inzerát

na pracovní pozici – provozář - správce sportovní haly
Město Kutná Hora – Městský úřad Kutná Hora přijme do pracovního poměru, na základě
pracovní smlouvy, zaměstnance na pracovní pozici provozář – správce sportovní haly.
Zařazení: Odbor správy majetku, MěÚ Kutná Hora.
Místo výkonu práce: Kutná Hora.
Nástup do pracovního poměru možný od 1.4. 2018. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu
určitou do 31.3.2019 s možností prodloužení na dobu neurčitou.
Plný pracovní úvazek tj. 40 hodin týdně.
Platové zařazení: 5. platová třída, platový stupeň podle zápočtu započitatelné praxe
+ příplatky dle příslušného nařízení vlády a zákoníku práce.
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve
znění pozdějších předpisů.
Pracovní náplň:
1. Zajišťování běžné údržby, vytápění, temperování, ochrany, větrání, úklidu
jednotlivých stavebních objektů, ploch a vybavení.
2. Zajišťování provozu sportovního a ubytovacího zařízení podle provozních řádů,
kontrola dodržování provozních řádů.
3. Obsluha všech technických zařízení a vybavení sportovní haly, zajišťování
hospodárného provozu technických zařízení haly.
4. Pravidelná kontrola celkového stavu objektu sportovní haly, vedení provozního
deníku, knihy vzniklých závad, knihy úrazů.
5. Jednání s uživateli, objednávkový systém, předávání a přebírání využívaných
prostor, zajišťování výběru plateb dle ceníku, včetně evidence vyúčtování.
6. Běžné domovnické práce řemeslného charakteru, obsluha vytápění, jednodušší
údržba v rámci sportovního areálu a jeho zařízení, zabezpečení sportovní haly a
ubytovacího zařízení, evidence spotřeb energií.
7. Spolupráce se sportovními kluby, v případě potřeby je nápomocen při organizování
sportovních soutěží, turnajů, školení, tréninkových kempů.
8. Plní další úkoly podle pokynů nadřízených, které vyplývají z pracovní náplně
odboru a to po dobu případného zastupování nebo na nezbytně nutnou dobu a to
v rámci sjednaného druhu práce a přiznané platové třídy.
Požadujeme:
- výhodou - ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo s výučním listem,
- psychická odolnost, fyzická zdatnost,
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-

časová flexibilita,
spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, kreativita,
uživatelská znalost PC (Word, Excel, internet),
řidičský průkaz skupiny „B“,
dobré komunikační schopnosti,
trestní bezúhonnost.

Výhodou:
- zkušenosti a praxe v oblasti práce v tělovýchově a správy podobných zařízení,
- jazykové znalosti.
Zájemci o nabízenou pracovní pozici zašlete v termínu do 9.2.2018 včetně svůj strukturovaný
životopis poštou na adresu: Městský úřad Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení,
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora.
1. Obálku označte „Neotvírat - inzerát na pracovní pozici provozář - správce sportovní
haly MěÚ Kutná Hora“, nebo strukturovaný životopis zašlete e-mailem na adresu:
lehetova@mu.kutnahora.cz., popřípadě předkládejte osobně v obálce na podatelnu
Městského úřadu Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora. Obálku
označte: „Neotvírat - inzerát na pracovní pozici provozář – správce sportovní haly
MěÚ Kutná Hora“ nejpozději do 9.2.2018 do 14,00 hodin.
Životopis bude obsahovat hlavně údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných praxích,
znalostech a dovednostech.
Uchazeči splňující požadavky stanovené v inzerátu budou pozváni k ústnímu pohovoru.
Bližší informace: tel. 327710175, 327710198, nebo e-mail: majetek@mu.kutnahora.cz.

Tomáš Hobl
tajemník MěÚ Kutná Hora

