
Armáda spásy v České republice, z. s. 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KRNOV 
 

Čsl. Armády 837/36 bcd, Krnov, 79401 

 

Ředitel sociálních služeb v Krnově vypisuje výběrové řízení na pozici 

 

VEDOUCÍ PROVOZU 
 

Popis pracovního místa: 

Vedoucí provozu zajišťuje chod provozně – technických věcí včetně odborných řemeslných prací při 

opravách a údržbě objektů a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické, zednické a 

zámečnické práce. 

- organizuje a kontroluje práci podřízených pracovníků (údržbář, uklízečka a pomocných pracovníků) 

- stará se o bezpečnost provozních prací 

- kontroluje řádné provedení řemeslnických prací, vede záznam o době trvání práce, množství a druhu 

dodaného materiálu. 

- aktivně se podílí na hospodárném provozování organizační jednotky  

- odpovídá za správnou dodávku úklidových čisticích prostředků a kvalitní úklid celé organizační 

jednotky a jejího okolí 

 

Požadujeme: 

 

1. Vzdělání: středoškolské vzdělání s maturitou technického zaměření 

2. Praxe:  

- v technickém oboru výhodou 

- ve vedoucí funkci výhodou 
- v Armádě spásy výhodou 

3. Respektování křesťanských zásad Armády spásy (uvedeny na stránkách www.armadaspasy.cz) 

4. PC dovednosti 

- Uživatelská (základní + MS Office, organizace pošty) 
5. Další dovednosti:  

- Manažerské dovednosti 

 řídicí dovednosti, plánování, organizace a kontrola  
 spolupráce a týmová práce 

- Osobnostní předpoklady 

 Komunikativnost 
 Samostatnost (tvořivost a nápaditost) 
 Schopnost sebereflexe  a ochota vzdělávat se (osobnostní rozvoj) 

6. Řidičský průkaz „B 

7. Znalost legislativy (zákoník práce, PO a BOZP, odpady…) 

8. Dobrý zdravotní stav 

9. Čistý trestní rejstřík 

 

Nabízíme: 

- práci v mezinárodní křesťanské organizaci 

- plný pracovní úvazek 40 hod./týdně 

- odpovídající platové ohodnocení, mzda od 22 100,- Kč  

- příjemné pracovní prostředí a zázemí 

- podpora osobnostního růstu 

- odpovídající platový růst 

- zaměstnanecké výhody 

- systém benefitů 

http://www.armadaspasy.cz/


 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 8. 2018 nebo dle dohody 

 

Místo výkonu práce: 

Armáda spásy v České republice, z.s.  

Sociální služby Krnov  

 

Postup pro zájemce: 

Zájemci zasílejte strukturovaný životopis, motivační dopis odešlete elektronicky nejpozději do 20. 6. 2018 

na emailovou adresu: reditelstvimsk@armadaspasy.cz 

 

Po předchozí domluvě je možno se informovat o nabízeném pracovním místě. 

 

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru 29. 6. 2018 

 

Další informace: 

Zasláním materiálů o své osobě zájemce souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběru 

nového pracovníka. Poté budou materiály skartovány. 

 

Bližší informace nejpozději do 6. 6. 2018:  

Jiří Ivanov, jiri_ivanov@armadaspasy.cz mob: 773 770 349  
 


