Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631, Hlinsko 539 01

Ředitelka Domova seniorů Drachtinka
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

recepční – prodavač/ka v bufetu
Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku

Místo výkonu práce: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko
Předpokládaný termín nástupu: od 01.01.2023
Úvazek: 0,625 tj. 25 hodin/týdně
Charakteristika vykonávané činnosti:
- provádí recepční práce – otevírání dveří, přijímání návštěv a jejich evidence
- obsluhuje telefonní ústřednu včetně vnitřního komunikačního systému
- zajišťuje prodej stravenek externím strávníkům a vede příslušné agendy pokladny
- hospodaří s pokladní hotovostí a je za ni zodpovědný/á
- samostatně prodává, přejímá, uskladňuje, vystavuje a aranžuje zboží v bufetu
- zodpovídá za tržby a zásoby zboží v bufetu
- práce v dvousměnném (turnusovém) režimu
Požadavky:
- středoškolské vzdělání nebo střední odborné vzdělání s výučním listem
- způsobilost k právním úkonům
- vysoké pracovní nasazení, schopnost práce v kolektivu
- samostatnost, flexibilita, zodpovědnost
- dobré komunikační schopnosti
- dobrá znalost práce na PC
- praxe na obdobné pozici vítána
Zákonné předpoklady:
- bezúhonnost
- zdravotní způsobilost – pracovní pozice vhodná pro osoby zdravotně znevýhodněné
a OZP s maximálně 2. stupněm invalidity
Přihláška musí obsahovat
- jméno a příjmení uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče vč. telefonního spojení, státní příslušnost
- datum a podpis
Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČ: 275 20 269

T: 469 315 871

Bankovní spojení: KB Hlinsko, č.účtu: 35-9892060287, kód banky: 0100

F: 469 315 276

E: info@drachtinka.cz

Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631, Hlinsko 539 01

Zájemce k přihlášce připojí tyto doklady
- strukturovaný životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností
- čestné prohlášení o bezúhonnosti nebo výpis z rejstříku trestů
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemný souhlas uchazeče s tím, aby DsD Hlinsko zpracovával, shromažďoval a
uchovával osobní údaje uchazeče v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění.
Průběh výběrového řízení
Ústní pohovor proběhne na základě předchozí telefonické dohody
Součástí ústního pohovoru bude absolvování praktického testu.
Přihlášky s potřebnými doklady zasílejte na adresu:
(můžete podat i osobně na sekretariátu Domova seniorů Drachtinka – IV. patro)
Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631
539 01 Hlinsko
Obálku označte nápisem: Výběrové řízení – recepční
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 30.11.2022 ve 14:00 hodin.
Výběrové řízení na obsazení pozice recepční-prodavač/ka v bufetu v Domově seniorů
Drachtinka je v plném znění k dispozici na webových stránkách DsD na adrese:
www.drachtinka.cz
Kontaktní osoba v případě dotazů: Ing. Zuzana Kvačková – tel. 469 318 082
Markéta Kynclová – tel. 469 315 871

V Hlinsku dne 03.11.2022
Bc. Miroslava Kábelová
ředitelka Domova seniorů Drachtinka

Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČ: 275 20 269

T: 469 315 871

Bankovní spojení: KB Hlinsko, č.účtu: 35-9892060287, kód banky: 0100

F: 469 315 276

E: info@drachtinka.cz

