Wurmova 562/9, 779 00 Olom

Děkanát Hranice
Školní nám. 38/1, 753 01 Hranice

Děkanát Hranice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

TECHNICKÉHO PRACOVNÍKA/CE DĚKANÁTU
Požadavky:
 SŠ technického směru
 Profesionální vystupování, vyjednávací a komunikační schopnosti
 Samostatnost a flexibilita
 Práce na PC (MS Word, MS Excel, Pohoda)
 Řidičský průkaz skupiny B
 Trestní bezúhonnost
 Orientace v církevním prostředí – výhodou
Náplň práce:
 Zajišťování technické administrativy děkanátu včetně BOZP
 Aktualizace, inventarizace a archivace dokumentace a dokladů
 Zajišťování revizí a kontrol dle předepsaných lhůt, archivace dokumentů prohlídek
 Hledání a příprava podkladů pro žádosti o státní/evropské dotace
 Zajišťování a dohled nad stavebními akcemi, komunikace s firmami, příprava smluv
 Jednání se státními úřady
 Znalost Zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
 Zkušenost s administrací státních/evropských dotací
Nabízíme vám:
 Zázemí významné organizace
 Pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování

Nástup možný od 1.2.2021 nebo dle dohody, celý pracovní úvazek 40 hod./týdně.
Nástupní mzda dle platné směrnice 24.000,-Kč hrubého měsíčně.
Místo výkonu práce: Školní nám. 38/1, 753 01 Hranice
Bližší informace podá P. František Dostál – děkan Hranice, tel. 581 601 667, 733 742 872.
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: fahranicenm@ado.cz. K přihlášce prosím
doložte profesní životopis, motivační dopis a doklad o vzdělání.
Termín ukončení příjmu přihlášek je 15.1.2021.
S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Informace o zpracování osobních údajů: V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude
dále označováno jen jako „GDPR“) si Vás Arcibiskupství olomoucké, IČ: 004 45 151, dovoluje informovat, že bude v pozici správce zpracovávat
zaslané osobní údaje za účelem realizace a po dobu konání výběrového řízení na základě oprávněného zájmu správce. Další informace o
zpracování a ochraně osobních údajů včetně Vašich práv naleznete na stránkách správce www.ado.cz/gdpr. Zasláním dokumentů do
výběrového řízení potvrzujete, že Vám byla poskytnuta informace o zpracování osobních údajů.
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