DIAMO, státní podnik
ředitelství s. p.
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Stráž pod Ralskem, 2021-04-23

Nabídka pracovního místa

Název pracovního místa:

specialista – nakládání s majetkem

Místo výkonu práce:

ředitelství státního podniku DIAMO
Máchova 201, Stráž pod Ralskem

Stupeň mzdového tarifu:

10.

Požadavky:
 vysokoškolské vzdělání, minimálně v úrovni Bc.,
 odborná praxe v administraci nakládání s majetkem státu výhodou,
 orientace v předpisech,
 počítačová způsobilost – pokročilé ovládání PC,
 zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost,
 schopnost pracovat v týmu.
Pracovní náplň:
 zpracovávání dokumentů k zajištění hospodárného nakládání s majetkem státu, s nímž
má státní podnik právo hospodařit,
 příprava podkladů pro schvalovací procesy v oblasti nakládání s majetkem státu,
 administrace žádostí o souhlas k nakládání s majetkem směrem k poradě vedení,
dozorčí radě a zakladateli,
 zadávání údajů do databáze, vedené ke schvalovacímu procesu nakládání
s majetkem,
 zpracovávání výstupů pro souhrnná hlášení v oblasti nakládání s majetkem za celý
státní podnik.
Nabízíme:
 zázemí stabilní české společnosti,
 zajímavé zaměstnání v oboru s dlouholetou perspektivou,
 zajímavé mzdové ohodnocení dle dosavadních zkušeností,
 pružnou pracovní dobu,
 možnost profesního růstu (účast na odborných seminářích, kurzech, konferencích),
 možnost rozvíjet svoje schopnosti a znalosti,
 dostatečný adaptační proces,
 zaměstnanecké benefity:
- práce z domova
- 6 týdnů dovolené
- měsíční prémie
- mimořádná roční odměna
- odměny při pracovních a životních výročích
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- příspěvek na stravování
- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
- příspěvek na reakreaci
- lékařská poradna „uLékaře.cz“.
Nástup:

3. 5. 2021, případně dle dohody

Termín pro podání nabídky: do 21. května 2021
Kontakt pro zájemce:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Marta Vacková, referent IV – personalistika a mzdy
📞+420 487 892 096
e-mail: vackovam@diamo.cz

Touto nabídkou DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem neslibuje uzavřít ani neuzavírá žádnou
smlouvu. Jakákoliv smlouva týkající se DIAMO, státního podniku, Stráž pod Ralskem, pokud bude
uzavřena, musí mít písemnou formu a projevy účastníků musí být na téže listině.

Strana 2, celkem 2

