Město Turnov
Městský úřad Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
tel.: 481 366 111
e-mail: mu@turnov.cz

Oznámení o volném pracovním místě-prodloužení termínu
Město Turnov přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

stavební technik pro odbor správy majetku
Oblast činnosti:
- správa nemovitého majetku,
- zadání a koordinace projektové přípravy a realizace stavby
- příprava podkladů pro výběrová řízení investičních a neinvestičních akcí, po věcné stránce
- koordinace přípravy, realizace, předání staveb včetně kontroly a uzavírání smluvních vztahů,
kontrola dodržování lhůt vyplývající ze smluvních vztahů a rozhodnutí správních orgánů
- zajišťování oprav, údržby a souvisejících činností spojenou s agendou bytového fondu
- zpracování podkladů pro jednání rady a zastupitelstva města
- technický dozor stavebníka
Požadavky na vzdělání:
- min. SŠ vzdělání s maturitou stavebního směru
Další požadavky:
- samostatné a důsledné jednání, komunikativnost, pečlivost, spolehlivost,
- zkušenosti z dozoru staveb, praxe v oblasti přípravy a realizace investic nebo praxe z projekční
kanceláře, organizační schopnosti - praxe v oboru min. 5 let,
- řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
- znalost práce na PC – Word, Excel,
- schopnost kontroly, posouzení a porovnání cenových nabídek stavebních prací.
Výhodou:
- znalost zadávání veřejných zakázek,
- znalost stavebního zákona,
- znalost rozpočtového programu.
Platové zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nástup: dle dohody (pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce)
Přihlášku, jejíž součástí bude životopis s popisem praxe, motivační dopis a kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání, doručujte na adresu Městský úřad Turnov, Jana Chlupová, Antonína Dvořáka 335,
511 01 Turnov, nebo elektronicky na adresu: j.chlupova@mu.turnov.cz.
Lhůta pro podání přihlášky: do 25. 11. 2021 do 12:00 hod.

Pohovor s uchazeči se uskuteční v budově radnice Antonína Dvořáka 335 dne 29. 11. 2021 od 15:30
s tím, že každý přihlášený bude mít cca 30 min. Přesný čas uvedeme v pozvánce.
Bližší informace poskytne Mgr. Dagmar Šrytrová, vedoucí odboru správy majetku, tel. 481 366 316.
V Turnově dne: 03. 11. 2021
Mgr. Eva Honzáková
tajemnice Městského úřadu Turnov

