Veslařský klub VK BLESK z. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Správce objektu
Náplň práce:
- Zabezpečovat každodenní odemykání a uzamykání budovy loděnice a vrat dle aktuální provozní doby
- Provádět každodenní kontrolu uzamčení oken celého objektu, zhasnutí světel, ostatních elektrických zařízení a
uzávěrů vody, případně zajistit uschování movitých předmětů v majetku klubu, nacházejících se mimo loděnice po
ukončení provozní doby
- Provádět každodenní kontrolu čistoty a jednání s úklidovou firmou
- Pravidelně udržovat trávník a zelené plochy (sekat 2x měsíčně), živý plot (stříhat 2x ročně) a okolí loděnice
- Zajišťovat svým jménem a na své náklady provoz klubovny v časech stanovených výborem
- Být přítomen v areálu loděnice v době konání pražských veslařských akcí
- Zajišťovat obsluhu kotelny a drobnou údržbu (např. opravy vodovodních baterií; mazání pantů, zámků; výměna
žárovek a zářivek)
- Provádět pravidelné kontroly přečerpávací odpadové jímky
- Úklid plata, listí, sněhu – venkovní plochy
- Kontrolovat protipožární zařízení a dbát na striktní dodržování zákazu kouření, platného ve všech prostorách klubu
- Provádět pravidelné odečty; zajištění přístupů; údržbu vstupního systému; evidenci skříněk; dohled nad
dodržováním provozního řádu loděnice
- Dbát na dodržování veškerých bezpečnostních a protipožárních předpisů a kontrolovat, zda veškeré zařízení,
zejména ústřední topení, vodovodní, plynové a elektrické zařízení je v řádném stavu
- V době své nepřítomnosti (dovolená, nemoc apod.) zajistit plnění povinností třetí osobou; v takovém případě
odpovídá, jako by jednal sám
Požadavky:
- řemeslná a manuální zručnost
- ŘP – skup. B
- časová flexibilita podmínkou
Nabízíme:
- možnost využívat bytovou jednotku o velikosti 2+1 nacházející se v prostorách loděnice včetně služeb
- smlouvu na dobu neurčitou s možnou výpovědní lhůtou
- odpovídající odměnu
Náležitosti přihlášky:
- motivační dopis
- strukturovaný životopis
Informace o uvedené pozici poskytuje Jaroslav Starosta, jastarosta@gmail.com, 603 800 193.
Přihlášky podávejte nejpozději do 10. 9. 2018, poštou na adresu Veslařský ostrov 62, Praha 4, 140 00 nebo
e-mailem vkblesk@vkblesk.cz

