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Úvazek: 1,0
Provoz: nepřetržitý (37,5 hod za týden)
Datum nástupu: ihned nebo dle dohody
CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?
Budete mít zodpovědnost za provádění elektro oprav vyvolaných havárií v areálech nemocnice,
vykonávat běžnou údržbu,
přijímat úkoly od službu konajícího dispečera, případně vedoucího oddělení elektro,
pokud se naskytnou větší závady/poruchy, budete informovat dispečera a řídit se jeho pokyny,
provádět elektromontážní práce – opravy a údržbu el. rozvodů a zařízení do 1kV dle pokynu vedoucího z technického
dispečinku,
budete vykonávat údržbu a opravy světelných a zásuvkových obvodů vč. svítidel, rozvaděčů, nn rozvoden a ostatních
spotřebičů,
spolupracovat s elektrodílnami,
provádět provozní zkoušky určených náhradních zdrojů elektřiny (DA, UPS).
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 zkušenosti a 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 min. odborné vyučení v oboru elektro silnoproud,
máte praxi v oboru minimálně 5 let,
orientujete se v technické dokumentaci,
jste manuálně zručný/á,
zodpovědnost, pečlivost, pracovitost a manuální zručnost Vám není cizí,
jste odolný/á proti běžnému stresu a máte aktivní přístup k práci,
zvládáte základní práci s PC,
máte dobré orientační a komunikační dovednosti, příjemné vystupování a jste časově ﬂexibilní,
jste zapálený/á pro obor s chutí učit se nové věci,
jste schopný/á pracovat samostatně i v týmu,
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:
Andrea Čásenská, Úsek lidských zdrojů
Andrea.Casenska@vfn.cz
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