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Oddělení údržby  
 
přijme do svého týmu kolegu na pozici 

 
KLEMPÍŘ - POKRÝVAČ 

 

 

Odborné předpoklady: 

 Klempířská výroba a montáž klempířských prvků 

 Pokrývačské práce, asfaltové pásy, PVC fólie, plechové krytiny, tvrdé krytiny 

 Zajišťuje revize a opravy části složitých mechanismů a ostatního speciálního 

materiálu, např. čerpadel, převodovek 

 Zajišťuje preventivní prohlídky a údržbu strojů a zařízení 

 Operativně zajišťuje potřebný materiál při havarijních opravách 

 Provádí přemísťování předmětů za pomoci jeřábů 

Požadujeme: 

 Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru klempíř - pokrývač 

 Trestní bezúhonnost  

 Praxe v oboru min. 5 let  

 Řidičské oprávnění sk. B 

Dovednosti: 

 Samostatnost, bezkonfliktnost 

Nabízíme: 

 Platové ohodnocení a růst platu garantovaný vyhláškou o platu 

 Práci u prosperujícího zaměstnavatele 

 Možnost získat byt v Ostravě a zaměstnaneckou slevu na nájmu 

 Týden dovolené navíc 

 Jednosměnný provoz 

 Zaměstnanecké benefity v rámci FKSP - příspěvky na stravování, rekreaci, kulturní 

a sportovní akce, dětskou rekreaci 

 Příspěvek zaměstnavatele na rehabilitaci, očkování a vitamínové přípravky, penzijní 

připojištění aj. 

 Podpora jazykového vzdělávání a další benefity vyplývající z kolektivní smlouvy 

Datum nástupu: 

 dohodou 

Doručení životopisů: 

 e-mailem na personalni@mnof.cz     

mailto:personalni@mnof.cz
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 dotazy vedoucí oddělení údržby – p. Lubomír Pásztor - 420 596 194 280, 

lubomir.pasztor@mnof.cz  

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis s uvedením 

názvu pozice, o kterou se ucházíte. 

 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  

Zasláním Vašeho životopisu souhlasíte se správou, zpracováním a uchováním Vašich 

osobních údajů v databázi uchazečů o zaměstnání Městskou nemocnicí Ostrava, 

příspěvkovou organizací. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem 

ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytujete výhradně za účelem 

zprostředkování zaměstnání, nejdéle však na dobu 1 roku od data jejich zaslání.  
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