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vyhlašuje 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 
 

na pracovní místo 

 

DOMOVNÍK/DOMOVNICE  

ŠKOLNÍK/ŠKOLNICE 
 

Popis práce: údržbářské a řemeslné práce při opravách a údržbě DDM 1 a areálu organizace, jeho 

zařízení a technického vybavení např. údržbářské, zahradnické, zednické, zámečnické, lakýrnické, 

sklenářské, opravy nábytku, obkladů, jednoduchých vodoinstalací a pod. Obsluha plynové kotelny 

a vytápění, obsluha hlavních energetických uzávěrů. Zařizování drobných stavebních a 

elektroinstalačních prací, dohled nad revizemi a kontrolami v budově a objektu, dohled nad 

úklidovými pracemi.  

 

Požadujeme:  Úplné střední vzdělání (minimálně s výučním listem) 

  Trestní bezúhonnost 

Dobrý zdravotní stav 

Manuální zručnost 

Pracovitost, samostatnost a zodpovědnost 

ŘP skupiny B 

 

Výhodou:  platné osvědčení dle vyhlášky  50/78 Sb. (elektro) 

       svářečský kurz 

  praxe na obdobné pracovní pozici 

 

Nabízíme:  Práci na hlavní poměr  - částečný úvazek dle dohody  6 nebo 5 hodin denně  

Jednosměnný pracovní provoz 

Zaměstnanecké benefity (příspěvek FKSP na stravné) 

25 dnů dovolené 

Nekuřácké pracoviště 

Nástup možný od 1.9.2019 nebo po domluvě 

 

Platové podmínky : Dle platných přepisů -  především Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se 

stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, Nařízení vlády č.564/2006 Sb.o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Životopis zasílejte do 4. 8. 2019 
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Časové rozvržení výběrového řízení 

 

1. Do výběrového řízení se lze přihlásit zasláním nebo osobním doručením životopisu na níže 

uvedenou adresu do 4.8.2019 

 

2. V termínu 5. – 8.8. 2019 proběhne evidence všech doručených životopisů. Do 1. kola 

výběrového řízení postoupí všichni zájemci, jenž splňují požadavky.  

 

3. První kolo výběrového řízení proběhne  19. – 20.8.2019 v DDM Jednička. Obsahem bude 

ústní pohovor. 

 

4. Jestliže z prvního kola vzejde více vhodných kandidátů, vyhrazujeme si možnost uspořádat 

2. kolo výběrového řízení, o jehož konání budou uchazeči informováni.  

 

Výběrové řízení bude ukončeno 30.8.2019. Všichni uchazeči budou informováni o výsledcích 

výběrového řízení. Vyhrazujeme si právo na základě dodaných písemných materiálů uchazeče 

nepozvat k výběrovému řízení, případně nevybrat žádného z účastníků výběrového řízení. 

 

 

Zájemci mohou doručit svůj životopis do 4. 8. 2019 na adresu  

Dům dětí a mládeže JEDNIČKA, Spojených národů 1620, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, 

emailem na adresu info@ddmdvurkralove.cz nebo osobně zanést do DDM 1. 

Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Hanušová 

 


