Vedoucí tajemník Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

vedoucí referátu stavebních investic

Agenda zahrnuje:
-

-

přípravu a zajištění realizace stavebních akcí ústředí církve, organizaci výběrových
řízení, spolupráci se smluvními partnery, zajištění jednání s orgány veřejné správy,
kontrolu provedených prací, schvalování fakturace, přebírání provedených prací
jménem investora, kontrolu splnění povinností zhotovitelů po převzetí díla atp.;
výkon činnosti manažera projektu pro velké investiční projekty církve;
vedení plánu investic do nemovitostí povšechného sboru tak, aby byla zajištěna jejich
průběžná údržba a rozvoj;
poskytování odborných konzultací a doporučení ve vztahu k nemovitostem
ve vlastnictví jednotlivých farních sborů;
podíl na přípravě rozhodovacích procesů v rámci podpůrných systémů pro údržbu
a investice do nemovitého majetku farních sborů;
dohled nad průběhem investičních stavebních projektů farních sborů a jiných právních
subjektů ČCE, využívajících prostředků získaných prostřednictvím ústředí církve;
další související práce a činnosti ve shora popsané oblasti dle aktuální potřeby církve.

Požadujeme:











VŠ vzdělání stavebního zaměření
trestní bezúhonnost
nejméně 5 let praxe v oboru (praxe na straně investora výhodou)
dobrou orientaci v procesech přípravy a organizace výstavby
dobrou orientaci ve správních řízeních týkajících se staveb
znalost práce s PC
řidičský průkaz skupiny B nebo vyšší výhodou
znalost prostředí a organizačního uspořádání Českobratrské církve evangelické
výhodou
znalost německého nebo anglického jazyka výhodou.

Nabízíme:




Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1

perspektivní, zajímavou a odpovědnou práci
pracoviště v centru Prahy, dobrý pracovní kolektiv
možnost pomoci při hledání bydlení v Praze

+420 224 999 224
zvackova@e-cirkev.cz
www.e-cirkev.cz







zaměstnání formou pracovní smlouvy na plný pracovní úvazek s flexibilní pracovní
dobou
25 dní dovolené
stravenky
možnost příspěvku zaměstnavatele na důchodové a životní pojištění
nástup od 1. 9. 2019 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky spolu se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a fotokopií dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání zasílejte do 31. 7. 2019 (rozhoduje datum doručení)
na níže uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu:
Ústřední církevní kancelář ČCE
Jungmannova 22/9
111 21 Praha 1 – Nové Město
e-mail: podrouzek@e-cirkev.cz (do předmětu e.mailu uvádějte ,,výběrové řízení - pozice
vedoucí referátu stavebních investic“)

Českobratrská církev evangelická si vyhrazuje právo výběrové řízení prodloužit,
případně pracovní pozici neobsadit.

Jungmannova 22/9
P. O. BOX 466
111 21 Praha 1

+420 224 999 224
zvackova@e-cirkev.cz
www.e-cirkev.cz

