Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
Palackého nám. 133, 539 73 Skuteč, tel.: 469 326 488, fax: 469 326 409
IČO:26013771,DIČ:CZ26013771,Bankovní spojení:Česká spořitelna,č.ú. 1147036379/0800
Firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,odd.C,
vložka 20165

Městská sportoviště Skuteč, s. r. o. vypisují výběrové řízení
č. 05/2022 na pracovní pozici
strojník na zimním stadionu a letním koupališti
(pracovní poměr na dobu určitou)
Místo výkonu práce:

zimní stadion a letní koupaliště Skuteč

Začátek pracovního poměru:

říjen, listopad 2022

Charakteristika vykonávané činnosti:
Řízení provozu na zimním stadionu a letním koupališti. Údržba ledové plochy, kontrola
technologie chlazení na zimním stadionu. Kontrola dodržování provozního řádu a sportovního
rozpisu organizace dle pronájmu zimního stadionu a koupaliště. Strojník má zodpovědnost za
otevření a uzavření zimního stadionu a koupaliště dle rozpisu. Na letním koupališti je strojník
zodpovědný za zajištění bezpečnosti zařízení, kontrola a úprava kvality vody, údržba
hygienického stavu vody, čistoty bazénu a dalších zařízení a vybavení. Údržba prostranství
v prostoru zimního stadionu, koupaliště a přilehlého parkoviště.
Pracovní doba: dvousměnný provoz (6:00 – 14:30, 14:00 – 22:30, pondělí – neděle)
Požadavky:
- Věk nad 18 let
- Vzdělání - minimálně SOU technického zaměření
- Dobrý zdravotní stav a fyzická kondice
- Manuální zručnost
- Řidičský průkaz skupiny B
- Časová flexibilita, dobrá komunikativnost s lidmi
- Zodpovědnost, spolehlivost, bezúhonnost
- Praxe na obdobné pozici vítána
- Uživatelská znalost PC
Lhůta, místo a způsob podání přihlášky:
Vyplněnou přihlášku se strukturovaným životopisem je možné zaslat poštou, či předat osobně
v obálce s popisem: „Výběrové řízení č. 05/2022“ do 26. 09. 2022 na adresu:
Městská sportoviště Skuteč, s.r.o.
jednatel Pavel Bezděk
Palackého nám. 133; Skuteč 539 73
Případné dotazy zodpoví:
Ing. Andrea Zoulíková – tel.: 775 559 915

12. 09. 2022

e-mail: andrea.zoulikova@sportovisteskutec.cz

Pavel Bezděk
jednatel společnosti

Přihláška do výběrového řízení č. 05/2022

označení:

výběrové řízení č. 05/2022 na pozici strojník na zimním stadionu
a letním koupališti

jméno uchazeče:
datum narození, místo:
státní občanství:
adresa trvalého bydliště:
telefon:
Email:

Prohlášení
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízením
dávám správci osobních údajů, kterým jsou Městská sportoviště Skuteč, s.r.o., Palackého
náměstí 133; 539 73 Skuteč IČO: 26013771 (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním
těchto osobních údajů, a to za účelem provedení a vyhodnocení výběrového řízení. Beru na
vědomí, že udělení souhlasu pro mě nepředstavuje jakýkoliv závazek, nebo povinnost
vyplývající z poskytnutí informací prostřednictvím kontaktů, s jejichž zpracováním jsem
vyslovila souhlas, a skutečnost, že tyto osobní údaje nebudou mimo oprávněných
zaměstnanců správce, nebo mnou označeným osobám či subjektům předávány jiným
příjemcům
Datum a místo:

Podpis uchazeče: _______________________________

