OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
domovník
pracovní úvazek 1,0
Požadavky:
▪ vzdělání minimálně střední odborné s výučním listem
▪ základní znalost práce s PC (Word, Excel)
▪ řidičský průkaz sk. B pro řízení služebního vozidla
▪ občanská a morální bezúhonnost
▪ ovládání českého jazyka (slovem i písmem)
Výhodou při výběrovém řízení je:
▪ praxe na obdobné pozici (domovník, správce budovy)
Náplň práce tvoří zejména:
▪ domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě objektů a technického
vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, sklenářské, zednické a zámečnické práce
▪ odpovědnost za uložení a stav výstavního mobiliáře muzea (panely, vitríny, rámy atp.), zajišťování jeho údržby
a oprav
▪ udržování přístupových cest k využívaným objektům, odklízení sněhu, udržování využívaných pozemků –
odstraňování přebytečné zeleně, sečení trávy, údržba a zalévání zahrady
▪ průběžná kontrola stavu osvětlení, topení (v topné sezóně), nábytku atd. v expozičních a výstavních
prostorách, i ve všech ostatních prostorách využívaných objektů
▪ vyvážení popelnice na svozové místo odpadu (v termínech svozu komunálního odpadu)
▪ 1 x měsíčně k poslednímu dni v měsíci zapisování stavu elektroměrů, plynoměrů a vodoměrů ve všech
objektech využívaných muzeem a následné předání záznamů odpovědné osobě
▪ péče o čistotu a údržbu služebních osobních automobilů, průběžné provádění kontroly stavu vozidel
▪ provádění regulace topení a vzduchotechniky
▪ kontrolování technického stavu vodoměrů, včetně kontroly možného úniku vody na přípojce za vodoměrem
(ve všech objektech využívaných muzeem)
▪ vedení administrativy spojené s vykonávanou činností
Přihláška musí obsahovat:
▪ jméno a příjmení, příp. titul
▪ datum a místo narození
▪ státní příslušnost
▪ místo trvalého pobytu
▪ číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
▪ telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis
K přihlášce připojte:
▪ strukturovaný profesní životopis
▪ originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
▪ originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
▪ souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

Předpokládaný nástup: možno od února 2022, nebo dle dohody, na dobu určitou 1 roku (po této době možnost
prodloužení i na dobu neurčitou)
Platové podmínky: se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 4.
Písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději
do 28. 1. 2022. Přihlášku lze podat osobně nebo zaslat na adresu: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace,
náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov.
Kontaktní osoba:
Andrea Pouzová, 517 348 040, e-mail: pouzova@muzeum-vyskovska.cz
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže
být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované pracovní místo.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Upozornění pro uchazeče:
Uchazeči, kteří splní požadované předpoklady stanovené v oznámení o výběrovém řízení, budou k účasti
ve výběrovém řízení vyzváni prostřednictvím e-mailu.
Ve Vyškově dne 12. 1. 2022
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