
 

 

Charita Opava vyhlašuje výběrové řízení 

na pozici „MISTR/-OVÁ „  

do střediska Chráněné dílny Charity Opava 
 

Místo výkonu práce:  Charita Opava, Přemyslovců 37 a 37d, Opava-Jaktař 

Typ pracovního poměru: práce na plný úvazek 

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva, předpokládaný nástup 1. 1. 2022 

Benefity: příspěvek na stravování, pět týdnů dovolené, odměny, narozeninové 

volno 

Popis pozice: řídí provoz dílny, dle potřeby spolupracuje s jinými vedoucími 

zaměstnanci a mistry ostatních dílen, vede podřízené zaměstnance, 

zadává a kontroluje úkoly s ohledem na jejich pracovní místo, zajišťuje 

využití ploch a prostor střediska včetně vybavení, pracuje v týmu podle 

závazných předpisů a dbá na pořádek na pracovišti, vykonává dílčí 

administrativní práce, schvaluje propustky a dovolenky, komunikuje se 

zákazníky, připravuje podklady pro fakturaci, provádí hodnocení 

zaměstnanců, navrhuje odměny, vede evidenci OOPP, zajišťuje 

seznámení s obsluhou zařízení a vede obdobnou dokumentaci, zapojuje 

se plně a odpovědně do plnění pracovních úkolů dílny, asistuje osobám 

se zdravotním postižením při zdokonalování jejich pracovní činnosti, 

zaučuje zaměstnance v dělnických profesích do nových pracovních 

činností, rozebírá elektroodpad, převážně pračky, myčky, sporáky, TV 

dle stanovených pracovních postupů, dle potřeby provádí nakládku a 

vykládku materiálu, dodržuje termíny prací a hlídá jejich kvalitu, 

zodpovídá za inventarizaci majetku a skladu.. 

Požadavky: SOU, příp. SŠ, samostatnost, ochota učit se novým věcem, 

odpovědnost, týmová spolupráce, trestní bezúhonnost, dobré 

komunikační schopnosti, práce na PC, řidičský průkaz sk. B., obsluha 

VZV výhodou  

Ohodnocení: předpokládaná nástupní mzda 20 500,- Kč/celý úvazek (od ledna 

zvýšení v návaznosti na zvýšení minimální mzdy), příplatek za vedení, 

příplatek za práci s odpady, případně příplatek za práci v riziku a 

příplatek za VZV a další.    

Životopis s motivačním dopisem posílejte na adresu Charita Opava, Přemyslovců 26, p. Pospěchová, 

747 07 Opava-Jaktař nebo na e-mail: personalni@charitaopava.cz, nejpozději do 30. 11. 2021. 

K Vašim zaslaným dokumentům prosím přiložte níže uvedený text, abychom mohli pracovat 

s Vašimi osobními údaji: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu dat v zaslaném životopise 

a motivačním dopise organizaci Charita Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař dávám 

souhlas k jejich zpracování a uchování v databázi po dobu jednoho roku“. 
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