Výběrové řízení
TeSport Budišov nad Budišovkou, s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici:

Provozní
Místo výkonu práce: Sportovní hala Budišov nad Budišovkou, Dukelská 726, Budišov nad Budišovkou
Popis vykonávané práce: úklidové práce v areálu sportovní haly a fotbalového hřiště, zajištění provozu
rychlého občerstvení (bufetu) po dobu sportovních akcí a fotbalových zápasů – obsluha v bufetu,
objednávky a nákup zboží pro potřeby bufetu.
Upozorňujeme uchazeče, že sportovní akce a fotbalové zápasy se konají zejména o víkendu a po dobu
jejich konání je nutno být na pracovišti.
Požadujeme: min. středoškolské vzdělání s výučním listem, odpovědnost, samostatnost, časová flexibilita
(práce o víkendu), zkušenosti v oblasti nákupu a prodeje potravinářského zboží výhodou, morální
bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením o čistém trestním rejstříku, při nástupu do zaměstnání
bude požadován aktuální výpis z RT, který musí být bez záznamu)
Nabízíme: plný úvazek, pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup od 1. září 2020,
případně dle potřeby i dříve, pružná pracovní doba (40 hod. týdně s 26 týdenním vyrovnávacím obdobím),
nástupní plat 18.000,- Kč (možnost navýšení platu po uplynutí zkušební doby), stravenky, příspěvek na
penzijní připojištění
Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: jméno, příjmení a titul; datum a místo narození; státní
příslušnost; místo trvalého pobytu; korespondenční adresa; telefonní číslo, (e-mail); datum a podpis
zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady: životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (stačí prostá kopie),
motivační dopis, čestné prohlášení o čistém rejstříku trestů
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek je 16. června 2020 do 12:00 hod., tato lhůta
platí i pro přihlášky doručené poštou.
Způsob podání přihlášky:
 osobní podání na sekretariátu, Městský úřad, Halaškovo nám. 2, Budišov nad Budišovkou (budova
radnice)
 odeslání na adresu: TeSport Budišov nad Budišovkou s.r.o., Halaškovo nám. 2, 747 87 Budišov nad
Budišovkou
 naskenované doklady zaslané na mailovou adresu jednatel@tesport.cz
 na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení je nutno napsat „neotevírat,
výběrové řízení“
Poskytování informací: informace k pracovní náplni a výběrovému řízení podá jednatel společnosti
Ing. Slavomír Jaššo, tel: 739 774 955, e-mail: jednatel@tesport.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.
Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.
Ing. Slavomír Jaššo, jednatel

