OBEC Velká Kraš
se sídlem : Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš
vypisuje výběrové řízení na pracovní místo:

Správce areálu koupaliště Velká Kraš
Zaměstnanec bude vykonávat tyto činnosti:
 vedení celého týmu zajišťujícího provoz koupaliště (plavčíci, pokladní, uklízečky apod.)
 zajištění přípravy, úklidu a údržby celého areálu koupaliště vč. bazénu, chatek, veřejného sociálního
zařízení, obsluha bazénové technologie
Různorodé řemeslné práce při údržbě areálu, ubytovacích a jiných objektů menšího rozsahu včetně
používání malé mechanizace. Kontrola vstupenek, vydávání klíčů, sportovních potřeb, prádla a podobně,
podávání základních informací o provozním řádu zařízení a poskytovaných službách.
Úklid, čištění, umývání a další práce včetně dezinfekce interiérů rekreačních zařízení všeho druhu,
ošetřování jejich exteriéru, úklidu vnějších ploch i příchodů. Vykonávání dozoru nad provozem koupališť,
zajišťování dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků včetně běžné údržby využívaných
zařízení, například výměny vody, čištění a dezinfekce vodních bazénů a dalších zařízení a vybavení.
Požadavky:
 střední odborné vzdělání s výučním listem (případně ÚSO s maturitou)
 řidičský průkaz sk. B
 základní znalost práce na PC výhodou
 spolehlivost a časová flexibilita, organizační schopnosti, samostatnost
Co nabízíme:
 předpokládaný nástup od 1.5.2019 nebo dle dohody, jedná se o sezónní práci
 platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě v platném znění, 5. platová třída
Místo výkonu práce: obec Velká Kraš
Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození, státní příslušnost
 místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu
 telefonní, případně e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče
K přihlášce doložte:
 krátký popis dosavadní praxe s uvedením všech oprávnění a průkazů
 výpis z Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
 prostá kopie výučního listu/maturitního vysvědčení a všech požadovaných průkazů
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 18.3.2019 12:00 hod. na
adresu: Obecní úřad Velká Kraš, Velká Kraš č.p. 132, 790 58 Velká Kraš.
Obálku označte „Neotvírat-výběrové řízení správce koupaliště.“
Obec Velká Kraš si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo místo
neobsadit.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny.
K ústnímu pohovoru budete pozváni, pokud splňujete dané požadavky, proto nezapomeňte uvést kontakt.
Datum: 25.2.2019
Ing. Zdeněk Zátopek
starosta

