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HLEDÁME NOVÉHO SPOLUPRACOVNÍKA
NA POZICI TECHNIK
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze hledá do týmu svých techniků nového spolupracovníka na pracovní místo
TECHNIK, který se bude věnovat údržbě a rozvoji jejích historických i novodobých objektů a bude se tak spolupodílet
na vytváření moderní epochy její mnohasetleté historie.
Jaké budou úkoly našeho nového spolupracovníka:


průběžná kontrola a zajišťování dobrého technického stavu budov Metropolitní kapituly v Praze i mimo Prahu;



provozní údržba budov Metropolitní kapituly, provádění drobných oprav v interiérech i exteriérech;



zajišťování oprav, údržby a úklidu prostřednictvím dodavatelů, dohled nad dodavateli a přebírání dokončených
prací;



zajišťování nutných revizí a další dokumentace k provozovaným objektům prostřednictvím dodavatelů;



zajišťování služeb uživatelům objektů Metropolitní kapituly a evidence jejich spotřeby.

Jaké kvalifikační předpoklady jsou očekávány:


střední vzdělání s maturitou technického zaměření, popř. výuční list v technickém oboru;



zkušenost s technickými nebo údržbářskými činnostmi;



řemeslné a manuální dovednosti (drobné zednické, lakýrnické, truhlářské, příp. instalatérské práce);



základní přehled v oblasti stavebních materiálů a konstrukcí, schopnost identifikovat a odstranit závadu,
příp. zajistit její odstranění;



zkušenost v jednání s dodavateli;



schopnost posuzovat cenové nabídky, popř. základní přehled o cenových hladinách řemeslných prací;



základní uživatelská znalost PC (základní zpracování textu v MS Word, vytvoření jednoduché tabulky v MS Excel,
zpracování a odesílání e-mailů);



základní schopnost čtení jednoduchých technických výkresů;



řidičský průkaz sk. B, schopnost vyjíždět osobním automobilem do cca 100 km od Prahy;



preciznost a zodpovědný přístup, vystupování odpovídající charakteru a prestiži církevní právnické osoby s více
než tisíciletou historií na Pražském hradě.

Co novému spolupracovníkovi nabízíme:


dlouhodobé perspektivní zaměstnání v podmínkách stabilní instituce v pracovním poměru na plný úvazek;



způsob jednání odpovídající církevní instituci reflektující individuální potřeby a lidskou důstojnost;



pracovní prostředí sídla Metropolitní kapituly v atraktivní lokalitě Pražského hradu;



mzdu odpovídající tržním podmínkám v Praze;



5. týden dovolené;



příspěvek na stravování;



výkonové odměny a prémie při dosažení životních jubileí;



tým poctivých a slušných spolupracovníků;



práce je vhodná také pro osoby 50 +, odbornou i životní zkušenost vítáme!

Životopis s průvodním dopisem zasílejte elektronicky na adresu nabor@kapitula.cz nebo poštou na adresu:
Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze
Hrad III. nádvoří 48/2
119 01 Praha 1 – Hradčany

