Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
přijme pracovníka na pozici

stavební technik/technička pro správu budov
Pracovní náplň:
 sestavuje plán oprav budov a provádí jeho aktualizaci (součást rozpočtu PS),
 vypracovává podklady pro zadání oprav a podklady rekonstrukcí pro investiční záměry,
 zadává a shromažďuje nabídky a připravuje a provádí výběrová řízení malého rozsahu, podle platných
směrnic ZČU.
 zadává opravy dodavatelům a přejímá do užívání dokončené akce.
 koordinuje provádění oprav budov mezi vlastní údržbou a dodavateli.
 provádí kontrolu prováděných prací a její fakturace.
 zpracovává žádosti jiných středisek ZČU a úřadů státní správy a vydává k nim stanovisko.
 vede evidenci a dokumentaci plánovaných i havarijních oprav ZČU mimo běžné údržby v listinné i
elektronické podobě,
 předává technikovi pasportizace aktuální údaje a data o budovách,
 kontroluje stav budov po stránce vizuální a pasportizační, nesrovnalosti s pasportizací řeší s příslušným
technikem,
 spolupracuje se správci jednotlivých objektů, s techniky ostatních oddělení správy budov a koordinuje
společné práce,
 urychleně řeší zednické, pokrývačské, klempířské a kanalizační havárie na budovách,
 poskytuje metodickou pomoc v oblasti stavebních oprav pro jednotlivá pracoviště ZČU,
 pracuje s elektronickými nástroji v souvislosti s administrací oprav (incidentů) v rámci pasportizace,
Požadavky:
 min. středoškolské vzdělání s maturiou stavebního směru,
 praxe v oblasti správy budov nebo stavebního inženýringu výhodou,
 zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek výhodou,
 znalost práce na PC na uživatelské úrovni (MS Office, grafické programy, CAD),
 dobré komunikační schopnosti a schopnost jednání s dodavateli a státní správou,
 schopnost týmové práce, odpovědnost, samostatnost, spolehlivost, aktivní přístup k řešení problémů.
Nabízíme:
 zajímavou práci v správně stavební oblasti,
 pracovní úvazek 1,0
 odpovídající mzdové ohodnocení dle platného Vnitřního mzdového řádu ZČU,
 pracovní poměr na dobu neurčitou po prvním roce,
 benefity: dotované stravování, dovolená 6 týdnů,
 nástup možný 1.4.2018. Měsíční souběh s odcházejícím technikem.
Písemné přihlášky včetně profesního životopisu zašlete nejpozději do 28. února 2018 na adresu: Západočeská
univerzita v Plzni, Personální odbor, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň nebo elektronicky na emailovou adresu:
xsekyra@ps.zcu.cz
Obálku nebo předmět emailové zprávy označte „Výběrové řízení – stavební technik pro PS“.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláním životopisu a dalších dokumentů uchazeč/-ka souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů. Poskytnutí údajů je
dobrovolné s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány výlučně pro účely zprostředkování zaměstnání a vedení databáze uchazečů o
zaměstnání ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas je dán na dobu maximálně
jednoho roku a lze je kdykoliv písemně odvolat. Západočeská univerzita v Plzni si vyhrazuje právo shora uvedené výběrové řízení
kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů/-ček.

