
Armáda spásy v České republice, z. s. 
 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KRNOV 
 

Čsl. Armády 837/36 bcd, Krnov, 79401 

 

vypisuje výběrové řízení na pozici 

 

ÚDRŽBÁŘ 
Popis pracovního místa: 

Údržbář realizuje drobné opravy a údržbu budov, zahrad, inventáře a automobilů. 

 zjišťuje aktivně závady, eviduje je v knize oprav, realizuje opravu 

 v případě, že není schopen realizovat opravu, informuje o tom neprodleně svého přímého nadřízeného, 

následně vyvíjí maximální součinnost se specializovanou firmou na opravě, 

 realizuje nákupy dle pověření nadřízeného, 

 realizuje zahradnické práce jako sekání trávy, ořez keřů, opravy zahradního inventáře 

 

Požadujeme: 

1) Vzdělání: ZŠ, SOU, SŠ - technického zaměření výhodou, zkouška dle vyhlášky 50/1978 Sb., § 5  výhodou 

2) Praxe:  

 vyžaduje se praxe v technických činnostech, byť na neprofesionální úrovni, 

 v řízení automobilu podmínkou, 

 v Armádě spásy výhodou 

3) Jazyková dovednost: 

 ČJ slovem a písmem 

4) PC dovednost 

 Uživatelská (základní + MS Office, organizace pošty) 

5) Ztotožnění se s křesťanskými hodnotami 

6) Další dovednosti 

 Předpoklad: pracovník s technickým zaměřením, manuálně zručný, který dokáže identifikovat potřeby 

oprav a údržby jakož i potřeby možného rozvoje technického zázemí sociální služby. 

 znalost pracovních postupů při základních údržbářských pracích,  

 řidičský průkaz skupiny B nutností 

 fyzická zdatnost pro naložení a vyložení materiálu a osob, 

 základní znalosti elektroinstalací, malby, zednických prací, 

7) Osobnostní předpoklady: 

 psychické a fyzické předpoklady pro jízdu automobilem, 

 spolupráce a týmová práce,  

 fyzická zdatnost pro manuální práci při údržbě 

 

Nabízíme: 

- práci v mezinárodní křesťanské organizaci 

- plný pracovní úvazek 37,5 hod./týdně 

- odpovídající platové ohodnocení, mzda od 21 000,- Kč 

- příjemné pracovní prostředí a zázemí 

- podpora osobnostního růstu 

- odpovídající platový růst 

- zaměstnanecké výhody 

- systém benefitů 

 

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 1. 2021 nebo dle dohody 

 

Místo výkonu práce: 

Čsl. Armády 837/36, Opavská 26, Krnov 79401 

 

 



Postup pro zájemce: 

 

1. Zájemci zasílejte strukturovaný životopis, motivační dopis elektronicky nejpozději do 10. 12. 2020 na 

emailovou adresu: jiri.ivanov@armadaspasy.cz 

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

3. Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru 14. 12. 2020 

 

Bližší informace: nejpozději do 10. 12. 2020, Jiří Ivanov, jiri.ivanov@armadaspasy.cz, 737 215 429 

 

Další informace: 

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

pracovníka. Poté budou materiály skartovány. 
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