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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

ředitel IVU Centra Astorka Janáčkovy akademie múzických umění 
vypisuje výběrové řízení na pozici 

údržbář(ka) se specializací „elektro" 

Nabízíme: 
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✓ pestrou práci související se zabezpečením agendy zaměřené na správu budovy, koordinaci 
probíhajících činností, přípravu a realizaci údržby, opravy a evidenci majetku; 

✓ plný pracovní úvazek a stabilitu renomované akademické instituce; 
✓ plat dle vnitřních mzdových předpisů JAMU; 
✓ při vzájemné spokojenosti předpokládáme dlouhodobý pracovní poměr; 
✓ zaměstnanecké benefity (stravenky, 30 dní dovolené, příspěvek na důchodové připojištění atd.); 
✓ práci s mladými lidmi; zajímavé pracovní prostředí, přátelský kolektiv. 

Požadujeme: 
✓ ideálně SŠ vzdělání se zaměřením stavebním či strojním (v případě výučního listu požadujeme 

praxi v oboru); 
✓ odborná způsobilost k výkonu činností v elektrotechnice (dříve vyhl. 50/78 Sb.); 
✓ znalost práce na PC (MS Office i jeho alternativy- základní programy, internetové aplikace); 
✓ organizační schopnosti, časovou flexibilitu; 
✓ předpoklady pro týmovou práci (samostatnost, pečlivost, ochota, vstřícnost, komunikativnost); 
✓ řidičský průkaz sk. B vítán. 

Nástup: od 1. ledna 2023 (případně po domluvě} 

Způsob přihlášení do výběrového řízení na uvedenou pozici: 
► elektronickým zasláním dokladů - motivační dopis, strukturovaný životopis a doklad(y) o 

dosaženém vzdělání na adresu vaculovicova@jamu.cz; 
► termín doručení dokladů: nejpozději do pondělí 31. října 2022 do 12.00 hod.; 
► první kolo proběhne bez účasti uchazečů; výběrová komise bude posuzovat zaslané materiály; 

druhé kolo se uskuteční formou osobního pohovoru ve středu 9. listopadu 2022 od 9 hod. 
(termín je závazný; telefonicky Vám bude sdělen konkrétní čas konání pohovoru). 
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Janá~kova akademie 
múzických umění 

M Astorka 

Novobranská 691/3, 662 15 Brno, ÍČO : 62156462 

IVU Centrum Astorka, Novobranská 691/3, 662 15 Brno !,tel. : +420 542 592 300 I e-mail: vodicka@jamu.cz 


