
 

 

Bytové družstvo v Aši, Tylova 1237/16, 352 01 Aš, vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele a to na 

dobu neurčitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.  

Charakteristika pracovní činnosti: 
1) Vykonává organizační a řídící činnost k zabezpečení pracovních úkolů uložených mu usnesením 

představenstva Bytového družstva v Aši 
A) dohlíží za dodržování rozpočtu družstva. Opravy většího rozsahu a všechny investiční akce 

konzultuje s představenstvem.Ve spolupráci s ekonomem družstva předkládá představenstvu plán 
ekonomického zajištění připravovaných akcí. 

B) zajišťuje dodavatele oprav a generálních oprav a připravuje příslušné smlouvy pro schválení 
představenstvem 

C) zajišťuje evidenci smluv, předávacích protokolů a záručních lhůt 
D) zajišťuje stavební dozor, odbornou kontrolu provedených dodavatelských prací, odstranění 

zjištěných závad 
E) dle platných předpisů zajišťuje v družstevních domech pravidelné revize požární, revize 

elektrických  a  plynových rozvodů, hromosvodů, kanalizace atd. 
2) Organizuje a řídí činnost kanceláře Bytového družstva v Aši 

A) zajišťuje odborné vedení zaměstnanců družstva. Provádí kontroly provedených prací, zodpovídá 
za dodržování pracovní doby a pracovní  kázně. 

B) zajišťuje pro pracovníky družstva dle platných předpisů školení požární ochrany a ochrany zdraví 
při práci. 

C) zpracovává návrhy mzdového ohodnocení zaměstnanců v souladu s platnými předpisy                                 
a předkládá je představenstvu ke schválení  

Požadujeme:  

 středoškolské vzdělání s maturitou nebo VOŠ 

 5 let v zajištění administrativní činnosti 

 výborná znalost českého jazyka a stylistiky 

 znalost AJ výhodou 

 znalost práce na PC (Word, Excel, PowerPoint) 

 komunikační dovednosti 

 systematický přístup  

 samostatnost 

 asertivní chování 

 trestní bezúhonnost 
Nabízíme: 

- pracovní poměr na dobu neurčitou  
- plný pracovní úvazek  
- místo výkonu práce Aš 
- 5 týdnů dovolené 
- pružnou pracovní dobu 
- finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

předpokládaný vznik pracovního poměru 1. 10. 2020 
Požadované přílohy od uchazeče k výběrovému řízení: 

 strukturovaný životopis 

 motivační dopis 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 výpis z rejstříku trestů 
Nedoložením výše požadovaných dokumentů je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.  
Bližší informace poskytne pan Vladimír Dlouhý tel: 354526538 
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím do 16. července 2020                                
na adresu: Bytové družstvo v Aši, Tylova 1237/16, 352 01 Aš. Na obálku uveďte značku "ŘEDITEL". 
 
Upozornění:Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním 
poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. 
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by př i 
výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. 


