
Charita Valašské Meziříčí 
hledá 

do Domova pro seniory ve Valašské Bystřici 
správce majetku - údržbáře  

pro údržbu našich zařízení, budov a techniky 
Co Vás u nás čeká: 

• budete zodpovědný za provádění běžné údržby majetku a opravy nebytových a venkovních prostor 
objektu Domova pro seniory ve Valašské Bystřici a objektů Charity v regionu Rožnovsko, včetně 
jejich zařízení,  diagnostiku závad a řešení jejich odstranění 

• budete vykonávat údržbářské, zámečnické, zednické, zahradnické, malířské a jiné řemeslné práce 
• k vašim pracovním povinnostem bude patřit řízení, běžná údržba silničních motorových vozidel (do 

3,5 t)  
• zodpovědnost za vytápění budovy a ohřev vody  v DPS Valašská Bystřice (peletkový kotel) 
• oceníme vaši samostatnost, spolehlivost, důslednost v práci a manuální zručnost 
• neobejdete se bez čistého trestního rejstříku, řidičského průkazu sk. „B“ – aktivní řidič, zdravotní 

způsobilosti i pro práci ve venkovním prostředí 
• potřebujete ukončené střední vzdělání (výuční list) nejlépe v technickém oboru (elektro, stavební, 

strojní, automechanik) 

Co můžete očekávat od nás: 
• zajímavou a pestrou práci, která dává smysl 
• velkou míru samostatnosti a odpovědnosti 
• 1 týden dovolené navíc, služební telefon 
• plný pracovní úvazek, jednosměnný provoz, možnost flexibilní pracovní doby 
• základní nástupní mzdu 24.100,- až 25.850,- Kč, po zapracování navýšení mzdy o osobní příplatek 

 
Předpokládaný termín nástupu:    ihned nebo dle dohody 

Místo výkonu práce:    Valašská Bystřice + region Rožnovsko 

Obsah přihlášky:      strukturovaný životopis, motivační dopis 

Bližší informace podá Romana Kladivová, 735 700 980, email: romana.kladivova@valmez.charita.cz 

 
Písemné nabídky zasílejte personalistce pí. Romaně Kladivové, tel. 735 700 980, email: 
romana.kladivova@valmez.charita.cz, případně na adresu: Charita Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila 1345, 
757 01 Valašské Meziříčí. 

---------------------- 
 

 
INFORMACE K NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI: 
Charita Valašské Meziříčí je dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)  
správcem osobních údajů, které při své činnosti zpracovává.  



Vaše osobní údaje uvedené v  přihlášce do výběrového řízení bude  zpracovávat pouze za účelem obsazení volné 
pracovní pozice a nejdéle do doby ukončení výběrového řízení. 


