Výběrové řízení na pracovní pozici
školník/školnice – údržbář, topič a správce areálu
Ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč vypisuje výběrové řízení na pracovní
pozici školník/školnice.
Kvalifikační kritéria:
Odborné vzdělání technického zaměření ve využitelném oboru (např. kovo, elektro, dřevo,
stavebnictví, vodo-topo atp.).
Pracovní náplň – zejména:
-

řídit, organizovat a kontrolovat práci uklízeček;
dohlížet nad dodržováním školního řádu a pořádku ve škole a v jejím okolí;
zajišťovat pořádek a čistotu v objektech školy a přilehlých prostorách;
péče o zeleň v areálu školy (včetně sekání trávy), údržba chodníků a komunikací kolem školy;
zajišťovat a provádět drobné opravy a údržbu v objektech školy a přilehlých prostorách;
odemykat a zamykat školu, včetně kódování;
být k dispozici při spuštění alarmu v budově (i v nočních hodinách);
obsluhovat vytápění objektů školy, zajišťovat provoz a běžný servis kotelny a výtahu;
přebírat výsledky prací objednaných u odborných firem;
odpovědnost za školní vozový park, zajišťování autoprovozu školních vozidel, zajišťování
doprav žáků školním automobilem dle pokynů vedení školy;
odpovědnost za kontrolu a provádění revizních prací;
zajišťovat údržbu a opravy vzduchotechniky pro kuchyň.

Požadavky:
-

všestranné dovednosti pro opravy a údržbu školní budovy, zařízení a zeleně v areálu školy;
schopnost provádění jednoduchých stavebních oprav, malířských, natěračských,
instalatérských, elektrikářských a zahradnických prací;
osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů (lze doplnit);
všeobecná manuální zručnost;
pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost, organizační dovednosti, flexibilita, samostatnost;
umění jednat s lidmi;
řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič);
morální předpoklady a trestní bezúhonnost.

Výhodou:
-

praxe v oboru;
již absolvované topičské zkoušky na plynové kotle;
kvalifikace dle V50/1978 Sb., §6,7,8;
základní znalost práce s počítačem.

Platové ohodnocení:
Platové zařazení dle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 v platném znění) a podle nejvyššího
dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe (nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v platném znění).
Další informace:
-

práce na plný úvazek;
dělená směna;
nástup 3. 8. 2020 (případně dle dohody).

Případné nabídky s životopisem posílejte: prochazkova@gymnsostelc.cz

