
 

Spoluvlastníci Areálu Akademie věd ČR Jilská – Husová (Filosofický ústav AV ČR, 
v.v.i., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. a Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.) vypisují 
výběrové řízení na pozici údržbář 

Náplň práce: 

- běžná údržba objektu včetně drobných manuálních oprav 
- péče o elektroinstalaci objektu a zjišťování závad 
- obsluha kotelny a otopného systému 
- odečty spotřeby elektroměrů, vodoměrů a plynoměrů 
- údržba zeleně a úklid sněhu 
- nákup drobného materiálu 
- vedení příslušné dokumentace  

Požadujeme: 

- odborné vyučení bez maturity, obor elektrikář výhodou 
- zkušenost v oblasti TZB a prokazatelná praxe údržbáře ve větším objektu výhodou 
- platnou vyhlášku č. 50/1978 min. § 5 - 6 
- osvědčení topiče výhodou 
- manuální zručnost a technické myšlení 
- spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup 

Nabízíme: 

- dobré finanční ohodnocení odpovídající Vnitřnímu mzdovému předpisu 
- plný pracovní úvazek (1/3 zapojení u spoluvlastníků) 
- zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, profesní vzdělávání) 
- příjemné pracovní prostředí v centru Prahy 
- stabilní zázemí prestižních veřejných výzkumných institucí 
- pracovní smlouvu na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou 
- nástup ihned nebo dohodou 

 

Spoluvlastníci areálu Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., Ústav dějin umění 

AV ČR, v. v. i. 

Dokumenty požadované k žádosti: 
- strukturovaný životopis 

 
Přihlášku zasílejte e-mailem na adresu novotna@flu.cas.cz nebo doporučeně na adresu: Filosofický 
ústav AV ČR, v. v. i., sekretariát ředitele, Jilská 1, 110 00 Praha 1, případně předejte přímo do podatelny 
ústavu nejpozději do 1. 11. 2019. 
 
Vybraní uchazeči budou pozváni na ústní pohovor, který se uskuteční začátkem listopadu 2019. 
 
Kontaktní osoba: Alexandra Novotná, tel: 221 183 717 

Zasláním své přihlášky dáváte FLÚ AV ČR automaticky souhlas se zpracováním a uchováním Vašich osobních údajů 

za účelem ucházení se o pracovní pozici ve FLÚ AV ČR v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů 

2016/679 (GDPR). Udělení souhlasu je možné kdykoliv odvolat. 


