
 

 

 

 

 

                          Pracovník/ce správy budovy 

Hledáme právě Vás, kteří:  

 máte minimálně SŠ vzdělání  

 praxe na podobné pozici výhodou 

 jste samostatní, zodpovědní, spolehliví 

 dokážete rychle vstřebávat nové informace a pracovat s nimi 

 poradíte si s MS Office  

 jste aktivní řidič (ŘP skupiny B) 

 máte dobrý zdravotní stav – manipulace s břemeny v zákonných limitech 

Co bude náplní Vaší práce? 

 technický servis budovy 

 jednání s pronajímatelem objektu a poskytovateli služeb  
v oblasti servisních a revizních služeb, úklidu aj.  

 kontrola plnění sjednaných prací, účast na výběrových řízeních 

 zajišťování revizí dle platných legislativních norem  

 provádění drobných servisních úkonů 

 správa vozového parku vč. spojené administrativy 

 drobné nákupy 

 vedení agendy klíčového hospodářství (klíče a čipové karty),  
jejich programování, vydávání a evidence 

 zajišťování služebních cest – letenky, jízdenky, ubytování 

 podpora při organizaci interních a externích akcí a jednání 
  

Co Vám TA ČR nabízí? 

 příležitost k osobnímu rozvoji, zaškolení, předání klíčových informací a agendy 

 rozvoj a hledání „nových cest“ ve svěřené oblasti 

 příjemné pracovní prostředí, přátelský kolektiv tvořivých lidí 

 místo výkonu práce dobře dostupné MHD - v Praze Dejvicích 

 systém zaměstnaneckých benefitů, systém dalšího vzdělávání 

 hlavní pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení 

 5 týdnů dovolené 

 Technologická agentura České republiky klade důraz na rovné příležitosti mužů a žen při rozvoji 

jejich profesních drah 

 nástup možný od 1. 1. 2019 nebo dle dohody 

 

V případě zájmu o nabízenou pozici zašlete svůj životopis v dokumentu formátu PDF a stručný motivační dopis nejpozději do 22. 10. 

2018 na e-mailovou adresu tacr@teamio.eu. V předmětu mailu prosím uveďte název pracovní pozice.  

Pro účely výběrového řízení na tuto pracovní pozici bude Technologická agentura ČR, IČO: 72050365, Evropská 1692/37, Praha 6, 

jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) 

2016/679. 

Více informací o ochraně Vašich osobních údajů najdete na: https://www.tacr.cz/index.php/cz/nabidky-a-zakazky/volna-mista.html 

https://www.tacr.cz/index.php/cz/nabidky-a-zakazky/volna-mista.html

