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zaškrtnuti platí křížkem i zatžením, oboje má ve fomulán sbjný význam.

úřao práce čR

Název a sídlo zaměstnavatele:

Místo výkonu práce - adresa:

Požadovaná profese:

Poěet požadovaných zaměstnanců:

Typ pracovněprávního
vztahu:

zaměstnání
na dobu:

Směnnost:

Požadovaný
minimální
stupeň
vzdělání;
(obor napište
připadně do
náslodujícího řádku)

Upřesňující
informace3):
(požadavky ŘP
skupin., jazykové
požadavky,
náplň prác6
apod.)

Zam ěstnanecké v,ý hodya):

Zďlemoobčanyzjiného

státu Evropské unies) D

Zveřejnit nabídku9)?

Způsob prvního
kontaktu zájemce
o volné oracovní místo
se zaměstnavatelem 10):

Hlášenka volného pracovního místa

kontaktní osoba:

Tel. 1ouoe

Za zam ěstnavatele vyhotovil (-a)

Dne:

oo425851OS ČČK České Budějovice Husova tř. 20 Č.Budějovice lČo

Husova tř,20 České Budějovice

ředitel úřadu

1
cz-
!SCO1):

11203

X pracovní poměr ! služební poměr f] DPP ! DPČ

od 1.3.2020
Hrubá měsíění
Mzdďp]at2) od: 35.000-40,000 Do:X neurčitou

od Pracovní
úvazek:

! plný

! zkrácený

počet hodin
týdně:

40
Do:

Vhodné pro:

X zdravé osoby D osoba zdravotně znevýhodněná

a OZP s maximálně 2. stupněm invalidity

J OZP s invaliditou 3. stupně (dříve TZP)

a OZP na vozíku (bezbariérový přístup)

! absolventy f] mladistvé do 18 let J azylanty

Xlsměna !2směny
D3směny !4směny
! nepřetržitý provoz

! turnusové služby

! dělené směny

! pružná pracovní doba

! noční provoz Expirace (VPM bude nabízeno a zveřejňováno do data) 29,2.2020

n základní vzdělání ! nez vzdělání

! nižší střední odborné

! střední odborné s výučním listem

! střední odborné bez vyučení a bez maturity

! uplne střední všeobecné (gymnázium)

! upne střední odborné s vyučením i maturitou

X riPne sťední odborné s maturitou (bez vyučení)

! vyšší odborné

! oat<atarsré ! konzervatoř

! vysokoškolské ! vědecká výchova (Ph.D. apod.)

s maturitou, bezúhonnost, zodpovědnost, komunikativnost,
organizačni schopnosti, empatie, schopnost vést kolektiv, orientace aekqlomice, zkušenost
s personalistikou a projektovou činností, časová flexibilita, M<,rtťrl9tY1 DU Ft S
Náplň práce:. řízeni menší společnosti-její personální politiky a hospodaření, zpracovávání projektové
dokumentace, administrativa s tím spojená

vzdělání minimálně

stravenky, příspěvek na dovolenou, příspěvek na regeneraci

Souhlas s nabízením volného pracovního místa cizincům6):

modrá karta6)

zaměstnanecká karta6) ! Program kvalifikovaný zaměstnanec 7) !
povolení k zaměstnání ! Mimořádné pracovní vízum 8) !

Nabízet v těchto
dalších okresechXano !ne

! osobně Místo, případně čas:

X e-mailem

9:00-17:00X telefonicky Kdy

Místo, datum,
hodina:

Hana vacovská

602 485 235 E-mail vacovska@cckcb.cz

Hana vacovská

30.1,2020
bo e-mail vtýhradně proTel. ne

úp čn 387 318 520

prosím, neprodleně oznamujte obsazeni nahlášeného volného pracovního místa nebo změny údajů uvedených ve formuláři

! určitou

!

l-
l l l na vÝběrovém řízeni|-


