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Pracoviště: oddělení strojní údržby, instalatérská dílna
Úvazek: 1,0
Provoz: jednosměnný, dle dohody
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody
CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?
Samostatně provádět montáž (různé materiály), opravy a údržbu domovních rozvodů studené a teplé vody (včetně
přípojky), kanalizace,
provádět montáž umyvadel, van, vaniček a jiných zařizovacích předmětů včetně armatur,
zajišťovat ostatní související práce spojené s údržbou dle pokynů nadřízeného,
dohlížet a spolupracovat s externími dodavateli,
komunikovat s klinikami, kolegy a nadřízenými.
CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU ?
Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy,
otevřený a přátelský přístup vedoucích pracovníků,
možnost uplatňovat a rozvíjet své nápady,
stabilní platové ohodnocení,
5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí,
možnost ubytování pro mimopražské,
příspěvek na stravování v jídelnách nebo stravenky,
atraktivní beneﬁtní program plný slev a ﬁnančních příspěvků. (viz. Beneﬁty) ,
MultiSport karta,
příspěvek na dovolenou,
školka v areálu VFN a příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců,
zajímavé mimopracovní aktivity – jazykové kurzy, lekce sebeobrany, společné sportovní akce a další.
KOHO HLEDÁME ?
Ukončil/a jste středoškolské nebo odborné vyučení v oboru,
máte praxi v oboru minimálně 2 roky,
uvítáme, pokud máte svářecí průkaz pro svařování kovů, plastových rozvodů a pájení měděných trubek (není však
podmínkou),
dobře se orientujete v technické dokumentaci,
zvládáte základní práci s PC,
jste odolný/á proti běžnému stresu a máte aktivní přístup k práci,
máte všeobecnou znalost řemeslných prací a umíte pracovat samostatně,
zodpovědnost, pečlivost, pracovitost a manuální zručnost Vám není cizí,
máte dobré orientační a komunikační dovednosti a příjemné vystupování a jste časově ﬂexibilní,
jste zapálený/á pro obor s chutí učit se nové věci,
můžete nám doložit morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).
DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI !
Váš životopis zašlete na:
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