Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

Nabízíme:
•
•
•
•
•

P L A V Č Í K / P L A V Č I C E – POKLADNÍ – UKLÍZEČKA
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou: jeden rok s možností prodloužení smlouvy
Předpokládaný nástup: prosinec 2018 až leden 2019
Výhodou je:






platné osvědčení o získané kvalifikaci plavčík nebo mistr plavčí nebo vodní záchranář
platné osvědčení instruktora plavání
platné osvědčení provozovatele tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení
sloužících k regeneraci a rekondici
platné osvědčení provozovatele a obsluhovatele saun
praxe v oboru, komunikativnost, flexibilita, zdravá ctižádostivost, samostatnost,
organizační schopnosti, schopnost jednat s klienty

P R O V O Z N Í T E C H N I K - DISPEČER
Hlavní pracovní poměr na dobu určitou: jeden rok s možností prodloužení smlouvy
Předpokládaný nástup: prosinec 2018 až leden 2019
Výhodou je:





platné osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.
platné osvědčení provozovatele tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení
sloužících k regeneraci a rekondici
platné osvědčení provozovatele a obsluhovatele saun
praxe v oboru, komunikativnost, flexibilita, zdravá ctižádostivost, samostatnost,
organizační schopnosti, schopnost jednat s klienty

P O K L A D N Í – UKLÍZEČKA – ŠATNÁŘKA

práci ve stabilní české společnosti (20 let na trhu),
zaškolení pro pracovní pozici,
příjemné pracovní prostředí,
příspěvek na penzijní nebo životní připojištění,
příspěvek na stravování (stravenky).

Nabízená hrubá mzda se pohybuje od 17tis. do 23tis. Kč měsíčně.

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fyzická zdatnost + vztah k vodě
slušné a vstřícné chování k návštěvníkům
základní práce s PC – Word, Excel, internet
technická gramotnost a manuální zručnost
středoškolské vzdělání
základní znalost zdravovědy, ochota se vzdělávat
řidičský průkaz sk. B
práce ve směnách (práce i o v So, Ne a svátcích)
žádná provozovaná živnost po vstupu do pracovního poměru

Uchazeč doloží:
a)
b)
c)
d)

životopis s údaji o dosavadním zaměstnání a odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců,
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
kopii aktuálního výpisu karty řidiče, ne starší 3 měsíců.

Přihlášky do výběrového řízení jsou přijímány písemnou formou v obálce označené
profesí, o kterou máte zájem („plavčík“ nebo „pokladní“ nebo „technik“) nejpozději do
14. 12. 2018 do 11.00 hodin poštou nebo na sekretariátu na Tělovýchovná zařízení
města Tábora s.r.o., Zimní stadion, Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu.

Hlavní pracovní poměr na dobu určitou: jeden rok s možností prodloužení smlouvy
Předpokládaný nástup: prosinec 2018 až leden 2019
Výhodou je:
 praxe s přijímáním a vydáváním peněz a vyhotovování pokladních dokladů
 praxe obsluhy pokladny a pokladních systémů
 praxe v oboru, komunikativnost, flexibilita, zdravá ctižádostivost, samostatnost,
organizační schopnosti

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání
Poskytnuté osobní údaje bude správce (Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o., IČO: 25171127, se sídlem Václava Soumara
2300, Tábor, ID datové schránky: zh66rer, telefon: + 420 381 231 088, e-mail: tzmt@tzmt.cz) zpracovávat v souladu s
právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů pro účely výběrového řízení a přípravy podkladů pro uzavření smlouvy.
Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost
subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu
výběrového řízení. Subjekt údajů má následující práva, která může uplatňovat u správce: právo na přístup k osobním údajům,
jejich opravu, výmaz a právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.
Jmenovaným pověřencem správce je Ing. Miroslav Kožíšek, e-mail: gdpr@tzmt.cz, mobil: +420 777 258705, osobně k zastižení
na adrese Václava Soumara 2300, Tábor.

