Správce areálu
Výběrové řízení: správce areálu GFÚ AVČR, v.v.i.

Ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje výběrové řízení na
pozici správce areálu.

Lhůta pro doručení přihlášek: 9. 10. 2017
Předpokládaný nástup: dle dohody, možno ihned
Pracovní náplň:



vedení malého kolektivu pracovníků zajišťujících správu nemovitostí (hlavní údržbář,
technický údržbář, pomocný údržbář, zahradník),
průběžná kontrola evidence požadavků na technickou údržbu, provádění opatření k zajištění
jejich včasné realizace, případně komunikace se žadateli.
Správa budov











dohled nad technickou údržbou areálu GFÚ na Spořilově,
komunikace a zajištění spolupráce s dodavatelskými firmami při realizaci rekonstrukcí a oprav
objektů,
zajišťování oprav, údržby a pravidelného servisu technických zařízení,
ve spolupráci s kolegy pravidelný dohled nad plynovými kotelnami v hl. budově a v budově
vrátnice,
ve spolupráci s kolegy technický dohled nad chodem výtahu, případná manipulace s výtahem,
kontrola údržby zahrady,
ve spolupráci s kolegy zajištění údržby příjezdových komunikací a chodníků,
spolupráce při přípravě podkladů pro jednání s úřady ve věcech týkajících se nemovitostí,
spolupráce s ostatními zaměstnanci při kontrole a zajišťování údržby ostatních menších
areálů ve vlastnictví GFÚ (objekty Příbram, Budkov, Kašperské Hory, Průhonice, Rokytnice).
PO a BOZP






průběžné sledování předpisů PO a BOZP, kontrola jejich dodržování v rámci všech zařízení
ústavu, navrhování potřebných preventivních opatření,
kontrola, revize a vedení požární knihy,
zajišťování pravidelného školení I. stupně PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance,
pravidelné kontroly a zajištění úklidu v krytech CO na Spořilově.

Požadované znalosti, dovednosti a zkušenosti:







SŠ nebo VŠ – nejlépe technického zaměření
dobré organizační schopnosti
schopnost rychle se učit nové věci
samostatnost, pečlivost, spolehlivost a flexibilita
řidičský průkaz sk. B
základní zkušenost s prací s počítačem (MS Excel, MS Word).

Nabízíme





různorodou a zajímavou práci v příjemném kolektivu,
odpovídající platové ohodnocení a zaměstnanecké benefity,
možnost odborného růstu a vzdělávání,
zázemí stabilní a perspektivní instituce.

Pokud Vás tato pozice zaujala a myslíte si, že Vaše zkušenosti, schopnosti a dovednosti
odpovídají daným požadavkům, budeme rádi, když nám zašlete svůj životopis a motivační
dopis na adresu gfu@ig.cas.cz. Kontaktní osoby jsou Ing. Irena Peterková a RNDr. Aleš Špičák,
CSc.

