  

ČESKÉ  VYSOKÉ  UČENÍ  TECHNICKÉ  V  PRAZE  
Fakulta  stavební  
Osobní  oddělení  
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Thákurova 7, 166 29 Prague 6, Czech Republic

V Praze dne 3.6.2015

Fakulta stavební ČVUT v Praze 6 přijmeme
1)   správce audiovizuální techniky na plný pracovní úvazek
Požadujeme:
dokončené SŠ vzdělání s maturitní zkouškou
praxe v oboru AV techniky výhodou
pokročila znalost v oblasti výpočetní techniky (instalace a základní opravy)
vítány zkušenosti s aktivní obsluhou ozvučovacích zařízení, záznamové a projekční techniky
(konference, přednášky, atd.)
pořizování a zpracovávání audio/video záznamů ( práce s kamerou, postprodukce, střih,
editace, atd.)
manuální zručnost
samostatnost, pečlivost, odpovědnost a časová flexibilita
komunikativnost, vystupování, ochota a týmové myšlení
schopnost pracovat ve výškách při realizacích a servisu AV techniky
zájem vzdělávat se a učit novým věcem
základní komunikace v anglickém jazyce (slovem, písmem)
Nabízíme:
pracoviště v budově fakulty stavební v Dejvicích
služební notebook a mobil
stravenky a další zaměstnanecké benefity
25 dnů dovolené, /od 1.1.2016 – 30 dnů/
stabilní zaměstnání
široké možnosti sebevzdělávání
Nástup možný k 1.7. 2015 nebo po dohodě.
Písemné nabídky s životopisem zasílejte do 10 dnů po zveřejnění inzerátu na adresu ČVUT v Praze,
Fakulta stavební, Ing. Luboš Hůlka, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.
Nabídky lze zasílat i na email: lubos.hulka@fsv.cvut.cz.

2)   referentku ekonomického oddělení na plný pracovní úvazek
Požadujeme: SŠ ekonomického směru, znalost podvojného účetnictví, daňové problematiky,
práce na PC.
Nabízíme: odměňování podle vnitřního mzdového předpisu ČVUT v Praze.
stravenky
Nástup možný od 15.6. t.r.,
Písemné nabídky s životopisem zasílejte do 5 dnů po zveřejnění inzerátu na adresu ČVUT v Praze,
Fakulta stavební, Jana Chrástová, Thákurova 7, 166 29 Praha 6.
Nabídky lze zasílat i na email: jana.chrastova@fsv.cvut.cz

Oba inzeráty byly uveřejněny na Jobs.cz dne 2.6.2015
L. Kubíčková
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