ČR – Správa státních hmotných rezerv se sídlem v Praze 5, Šeříková 616/1
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

„SPECIALISTA INVESTIČNÍ VÝSTAVBY“
v Odboru majetkovém v Oddělení správy budov a investic
Hlavní pracovní náplň
-

-

-

-

koordinace a usměrňování přípravy a realizace projektů veřejných investic a rekonstrukcí
s celostátní působností
výkon specializovaných koncepčních systémových prací a náročných tvůrčích činností v oblasti
investiční přípravy a realizace reprodukce majetku včetně oprav a udržování budov a staveb
s rozsáhlými komplexními vazbami. Řízení, koordinace a vyhodnocení nosných částí komplexu
systému investiční výstavby, oprav a údržby nemovitého majetku státu, k němuž přísluší Správě
státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“), s vnitřními a vnějšími vazbami
s celorepublikovou působností
zajišťování koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné odborné činnosti
v dílčí oblasti systému rezortu Správy s celostátní působností se specializací na opravy
a rozsáhlou údržbu nemovitého majetku státu
výkon náročných odborných prací spočívajících zejména v rozborové oblasti činnosti,
vyhodnocení výsledků a přípravě podkladů pro rozhodování v otázkách oprav a rozsáhlých
údržbových prací budov, hal, staveb
další činnosti spojené s investiční výstavbou

Požadujeme
-

vzdělání vysokoškolské
odborné zaměření – technického nebo ekonomického směru
minimálně 2 roky praxe v oboru
bezúhonnost
přesnost, spolehlivost, týmová práce

Ostatní dovednosti
-

práce na PC, WORD, EXCEL, POWER POINT
řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič

Nabízíme
- platové zařazení odpovídající příslušnému nařízení vlády ČR pro orgány státní správy (13.
platová třída)
- jistotu zaměstnání v dobře fungující státní organizaci
- přátelský kolektiv
- zaměstnanecké výhody (stravenky, 5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna)
- možnost využití pružné pracovní doby
Pracoviště
-

Praha

Předpokládaný nástup – ihned nebo dle dohody.
Pracovní poměr na dobu určitou do 3. 6. 2022 – zástup za rodičovskou dovolenou.
Kontakt: Ivana Moravcová, tel.: 222 806 284, mobil: 607 093 202
Písemné nabídky a životopis vč. přehledu o dosavadní praxi zasílejte na e-mailovou adresu:
personalni@sshr.cz nebo písemně na adresu: Správa státních hmotných rezerv, Oddělení
personální, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana.

