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VLASTIVEDNE NIIJZEUM A GALERIE
V CESKE LIPE NÁuĚsrí osvogozpNí zgl
Příspěvkov á or ganizace Libereckého kraj e

CeskáLípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o.

hledá zaměstnance na pozici
TECHNICKY PRACOVNIIK _ UDRZB AR*

7Y

na oddělení provozní
Místo rrýkonu p!áce:
Areál kláštera v České Lípě, Náměstí Osvoboz ení 297 l I , 47 0 Ol Česká Lípa.
Detašovaná pracoviště U Vodního hradu 57158ú59, Česká Lípa.
Pobočky VMG: Vězeňská 189, Česká Lípa; Víska 3, Kravaře u České Lípy; Máchova 150,
Doksy.
pracovní poměr na dobu určitou iednoho roku s 3 měsíční zkušební dobou a následnÝm
prodloužením na dobu neurčitou. Předpokládaný termín nástupu: květen 202t.

Náplň práce:
- běžné údržbářské práce v objektech vč. údržby zahrad a venkovních ploch ve správě

VMG (u zeleně především ořez a sekání atd.),
- opravy drobných závaď v objektech a na vybavení,
- obsluha a kontrola kotelen, plynových kotlů a spotřebičů v objektech,
- asistence externím řemeslníkům při rozsáhlejších opravách,
- pravidelné odečty plynu, elektřiny a vody,
- kontrola stalu služebních vozidel a jejich drobná údržba,
- referentské řízení služebního vozidla,
- asistence při revizích, pravidelné kontroly mezi revizemi,
- správa EZS a EPS.

požaduieme:
- trestní bezúhonnost podmínkou,
- občanskoubezúhonnost,
- zdravotní způsobilost, věetně práce ve výšce od 1,5 do 3 metrů,
- schopnost aktivní, samostatné práce, časovou flexibilitu, spolehlivost, schopnost

komunikace, zodpovědnost, manuální a řemeslnou zručnost a pečlivost,
- střední odborné vzdélání s výučním listem,
- RP - skup. B,
- ochota a schopnost k dalšímu vzdélávání a získávání nových dovedností.

Uvítáme:
- odborná způsobilost dle vyhlášky ě.50l197 8 Sb. výhodou,
- osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů (§ 14 vyhl. ČÚgP e.

91l1993 Sb.) výhodou,
- vyučení v oboru vhodném pro práci údržbáíe vítáno.



Nabízíme:
- práci na plný ivazek,
- jistý v}dělek,
- stabilitu příspěvkové organizace,
- zaměstnanecké výhody (25 dni dovolené, stravenky),
- zajímavou, různorodou a obohacující práci,

příjemný pracovní kolektiv.

odměňování:
- platová třída7, podle zákona č.262l2006Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů,

a podle nařízení vlády č. 56412006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě. Platový tarif dle dosažené započitatelné praxe. Zkušební doba 3

měsíce. Po uplynutí 3 měsíců osobní ohodnocení.

Termín pro podání přihlášky: do 19. dubna 2021

Náležitosti přihláškv:
- strukturovaný stručný životopis,
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto ýběrového řízeni ve

smyslu zákona č. 101/ 2000 Sb. o ochraně údajů v platném znéní,
- kopie dokladu o ukončenémvzdélání.

Naležitosti přihlášky zasílejte na kontaktní poštovní adresu: Vlastivědné muzeum a galerie
vČeské Lípě, p. o., Náměstí Osvobození29711,470 0l Česká Lípa. Přihlášky lze odevzdávat
také osobně na vrátnici Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě nebo zas|at emailem:
klazarova@muzeumcl.cz. Informace o uvedené pozici poskytuje Ludmila Klazarová, DiS.:
487 824 145,724 869 33L

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě je příspěvkovou organizací Libereckého kraje-Dďší
informacenawww.muzeumcl.cz ./ ,,/ ,Z \
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V České Lípě dne 29.03.2021 ,,'',:"' 'Ing.Zdenék Vitáček *,'l.,' - 
Ř"Jir.r

/" ./ Vlastivědného muzea a gdieri
v Ceské Lípě
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