
 

 

 

 

 

 
Tajemnice Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa údržbáře/údržbářky budovy FAMU (Lažanský 

palác, Smetanovo nábř. 2., Praha 1) 

 

Co Vás čeká  
• budete zabezpečovat běžnou technickou údržbu a opravu majetku ve školském prostředí 

• provádět různorodé drobné manuální práce malířské, truhlářské, zednické, zámečnické, 

topenářské a instalatérské  

• realizovat plán údržby a modernizace 

• pravidelný záznam stavu měřidel vody a plynu, provádět kontrolu nouzového osvětlení 

• věnovat pozornost pořádku a úklidu na pracovišti  

• dbát na provozuschopnost strojů, zařízení a nástrojů v dílně 

• odpovídat za majetek, který má ve své správě 

• likvidovat odpad 

• zálivka květin ve společných prostorách 

• v případě potřeby plnit další úkoly uložené vedoucím pracovníkem a vedoucím technické správy 

• dodržovat platné hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy 

 

Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti byste měl mít 

• ukončené střední vzdělání (výuční list) nejlépe v technickém oboru (elektro, stavební, strojní) 

• odbornost v elektro rozsah minimálně § 4 dle NV 194/22 Sb. (formou školení) 

• dobrý zdravotní stav 

• manuální zručnost 

• spolehlivost, samostatnost, pečlivost se schopností efektivně řešit problémy 

• dobré komunikační schopnosti 

 

Výhodou bude, pokud budete umět 

• řidičský průkaz skupiny „B“ 

• zkušenosti při údržbě učeben a kancelářských prostor  

 

Co Vám můžeme nabídnout 

• 13. plat 

• 5 týdnů dovolené 

• 6 dní sick day 

• možnost cenově zvýhodněného stravování v klubu FAMU 

• zajímavou a různorodou práci 

• zázemí stabilní firmy 

• velmi dobrá dopravní dostupnost Praha 1 

• možnost práce na živnostenský list 

 

Nástup: ihned (dle dohody) 

 

Úvazek: 1,0  

 

Písemné přihlášky obsahující strukturovaný profesní životopis a motivační dopis zasílejte do 

30. listopadu 2022 na e-mail vera.sirova@famu.cz.  

Veškeré další informace o škole jsou dostupné na www.amu.cz a www.famu.cz. 

 
Upozornění: 
Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v 

souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro 
účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na 
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/ 

 

Ing. Viera Hladišová 

tajemnice FAMU             Zveřejněno dne 31. 10. 2022 
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