zlín
nì
z
á
l

STEZA Zlín, spol. s r.o.
Hradská 888, 760 01 Zlín
IČ: 26270986, DIČ: CZ26270986
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.
účet 5725852/0800
Tel.: 577599911, Fax: 577599915
Obchodní rejstřík Brno, oddíl C, vložka č. 41176.

vyřizuje: Dis. Zdeňka Macíková, 771 121 025, macikova@laznezlin.cz
ve Zlíně dne: 15.2.2021

Věc: Výběrové řízení na pozici ÚDRŽBÁŘ/INSTALATÉR v úseku správy a údržby
areálů
Místo výkonu práce:
• Zlín
Provoz:
• třísměnný provoz včetně sobot a nedělí
Požadavky:
• výuční list v oboru instalatér výhodou,
• svářečský průkaz plamenem nebo elektrickým obloukem,
• řidičský průkaz skupiny „B“ (aktivní řidič),
• flexibilita, samostatnost, ochota a zodpovědnost.
Klíčová náplň práce:
• údržba budov a ploch v areálu Hradská a na koupalištích Zelené a Panorama
Pro pozici údržbář/instalatér je stanovena 3. platová třída (od 18.500,- Kč) + příplatek
za směnování + stravovací paušál + možnost odměn
Předpokládaný nástup: 1.6.2021 nebo dle domluvy, pracovní poměr bude uzavřen
na dobu určitou 1 rok s perspektivou změny na dobu neurčitou.
Bližší informace k náplni práce: Pavel Novák - vedoucí úseku správy a údržby areálů,
tel.: 604 220 272, e-mail: novak@laznezlin.cz
K přihlášce do výběrového řízení musí být přiloženy následující doklady:
• strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních,
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• kopie svářečského průkazu
Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:
• poštou na adresu: STEZA Zlín, spol. s r.o., Hradská 888, 760 01 Zlín; podací
razítko nejpozději s datem 15.5.2021 (na obálce bude uvedeno: výběrové
řízení - údržbář/instalatér)
• e-mailem na adresu: macikova@laznezlin.cz; nejpozději odesláno s datem
15.5.2021 (v předmětu e-mailové zprávy bude uvedeno: výběrové řízení údržbář/instalatér)

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu
kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Informace o zpracování osobních údajů:
STEZA Zlín, spol. s r.o. jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů).
Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení předmětné
pracovní pozice.
Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f); zpracování je nezbytné
pro splnění smlouvy, právní povinnosti a pro účel oprávněného zájmu správce.
Kategorii osobních údajů tvoří identifikační, kontaktní a popisné údaje uvedené v
přihlášce a přílohách.
Doba zpracování osobních údajů vychází ze spisového a skartačního plánu správce.
Osobní údaje nejsou správcem poskytovány jiným osobám.
Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a
subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny
na http://www.laznezlin.cz/faq-caste-dotazy.php.

Ing. Lubomír Matoušek
ředitel společnosti STEZA spol. s r.o.

