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                Charita Moravská Třebová nabízí volné pracovní místo 
SPRÁVCE BUDOV A MAJETKU 

 
Požadujeme: 

 min. středoškolské vzdělání 
 velmi dobrá znalost práce s IT technikou, instalace základních programů 
 organizační schopnosti, komunikační dovednosti, schopnost jednat s úřady, dodavateli služeb 
 manuální zručnost, schopnost provést drobné opravy a údržbářské práce 
 spolehlivost, loajalita, zodpovědnost, flexibilita, férovost, emoční stabilita, time management 
 aktivní přístup k práci, schopnost týmové spolupráce  
 trestní bezúhonnost, řidičský průkaz skupiny B podmínkou – aktivní řidič 
 otevřenost a ochotu pracovat v církevní organizaci v souladu s jejím posláním a hodnotami 

 
Nabízíme: 

 zajímavou, pestrou a smysluplnou práci, příjemné prostředí a kolektiv 
 firemní benefity – zvýhodnění tel. tarif, 5 týdnů dovolené apod. 
 velkou míru samostatnosti a odpovědnosti 
 možnost seberealizace, osobní vliv a podíl na rozvoji organizace 
 služební mobil, notebook, kvalitní materiálně technické vybavení 

 
Stručný popis pozice: 

 správa, údržba a péče o charitní budovy a vozový park 
 zabezpečení oprav, drobné údržbářské práce 
 práce s IT technikou, instalace základních programů, komunikace s IT firmou 
 zajištění povinností v oblasti BOZP, PO – činnosti preventisty PO, kontrolní činnosti 
 evidence a inventarizace majetku a charitního vybavení 
 vykonávání administrativních činností – práce s dokumenty, tabulkami 
 zajišťování revizí, servisních prohlídek, pojištění, komunikace s úřady a dodavateli služeb 
 

Místo výkonu práce:  Moravská Třebová a spádové obce 

Předpokládaný nástup:  1. 4. 2019 

Výše nabízeného úvazku: 1,0  /plný/ 

Výše základní nástupní mzdy: 22 000 Kč 

 

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:  ručně psaný motivační dopis, strukturovaný životopis 

Životopis doplňte, prosím, o následující prohlášení: 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dáváte, ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování a uchovávání. 

 

Přihlášky zasílejte do 1. 3. 2019 na adresu:  Charita Moravská Třebová, Svitavská 44, 571 01 Moravská 
Třebová  - obálku označte heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SPRÁVCE“, nebo scanem na e-mail: 
katerina.vaskova@mtrebova.charita.cz. 
 
Vybraní zájemci budou pozváni k přijímacímu pohovoru, který proběhne v době od 5. 3. do 8. 3. 2019. 
Charita Moravská Třebová si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce. 
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