
Společnost Outdoor Aliance s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici: 

 

Provozní vedoucí chaty Orientka a střediska Relaxa 

  

 Kvalifikační předpoklady a požadavky na uchazeče: 

o Minimálně středoškolské vzdělání  

o Výborné organizační schopnosti, samostatnost, vysoká časová flexibilita 

o Spolehlivost, smysl pro detail, smysl pro kontrolu, systémovost, svědomitost, 

zodpovědnost, smysl pro pořádek  

o Důslednost  

o Týmovost, asertivita, komunikativnost, psychická odolnost  

o Vysoká schopnost řízení personálu (řízení, motivace, schopnost konstruktivní 

kritiky, plánování)  

o Velmi dobrá schopnost organizace své vlastní práce, umění určení si priorit, 

dobré časové naplánování své práce.  

o Dobrá pc dovednost (aktivní uživatelská úroveň pc – internet, word, excel) 

o Dobrá finanční gramotnost (schopnost efektivně, tj. hospodárně řídit provoz, 

umět si porovnat náklady a výnosy atd.) 

o Schopnost umět se sám rozhodnout 

o Trestní a morální bezúhonnost 

o Řidičský průkaz skupiny B 

o Hledáme osobu, která svoji práci vezme za své a bude se jí s chutí a 

zodpovědností věnovat na 100%. Hlavně však hledáme tu správnou osobu do 

našeho týmu, sympatickou, komunikativní a velmi organizačně schopnou.  

 

 

Vaše náplň práce 

- Jedná se o zajištění provozního chodu dvou středisek vzdálených od sebe 1 

km. Vašim místem působení tak budou obě dvě střediska 



- Plánování, výběr, řízení personálu (úklid, kuchyně, ostatní provozní 

pracovníci) a to tak, aby se jednalo o řízení ekonomicky efektivní. Umění velmi 

dobré komunikace, umění sjednat si autoritu vedoucí osoby, ne však direktivním 

a autoritativním stylem řízení.  

- Telefonická a emailová komunikace s klienty střediska, komunikace s klienty 

na místě, proklientské chování a jednání.  

- Operativní řešení problémů, dobrá organizace vlastní práce a provozního 

personálu. 

- Zajištění částečné obsluhy baru na jednom ze středisek 

- Řízení zásob – rozhodování o nákupu zboží, vyjednávání podmínek 

s dodavateli, odpovědnost za provozní personál  

- Evidence účetních dokladů, jejich zpracování v interním systému (nejedná se o 

účtování dokladů). Odpovědnost za příjem a výdej hotovosti, správa pokladny.   

- Zajištění provozu barů (nákup sortimentu, jeho podrobná evidence, zajištění 

inventur) 

- Na naše střediska jezdí hlavně děti a mládež – školní akce, dále děti v rámci 

letních táborů . Vaší náplní bude také vítání klientů na středisku, budete pro ně 

pravá ruka během pobytu (řízení ubytování klientů, řešení případných žádostí a 

problémů během pobytu).  

- Jedná se o práci na plný úvazek. Možnost, ale nutnost podřídit se „chodu 

střediskům (v závislosti na tom kdy klienti přijíždí a odjíždí atd.)  

- Naše střediska „ nikdy nespí“, počítejte i s občasnou prací o víkendech.  

- Hledáme osobu, která se stane dlouhodobou součástí našeho týmu. Osobu, 

která bude mít chuť nacházet nedostatky a navrhovat řešení na jejich odstranění 

a tím poskytované služby, procesy práce a další činnosti stále vylepšovat.  

- Upřednostňujeme osobu psychicky vyzrálou, středního či staršího věku 

s elánem do práce. Osobu, která se nebude dívat na hodinky, kdy už „padne“ ale 

osobu, která odejde v ten den z práce s klidným a čistým svědomím, že má 

zařízené vše co je potřebné.  

 

Co nabízíme:   

o Práci v pohodovém kolektivu lidí, kteří svoji práci mají rádi.  

o Možnost přespání na střediscích, bezplatné zajištění stravy, jste-li na 

středisku. 

o Práci pro společnost, která má v republice jméno a klienti se rádi vracejí 



o Velmi přátelské pracovní prostředí, nejsme parta nesnesitelných šéfů, kteří 

po svých lidech křičí. Požadujeme však Vaši svědomitost, spolehlivost, 

důslednost a chuť do práce. 

o Letní či zimní tábor pro Vaše dítě každoročně zdarma  

o Slevy na pobyty na našich střediscích.  

o Možnost osobního růstu, vzdělávání se, prostor pro vytváření vlastních 

nápadů a projektů  

o Stát se součástí uznávané celorepublikové značky  

o Odpovídající platové ohodnocení 

o Firemní oblečení  

  

 Nástup 

Březen – květen  2016 

  

Váš životopis s motivačním dopisem zasílejte na emailovou adresu 

blanka@istan.cz .  Budeme rádi, když připojíte i Vaši fotografii.  

 

Kontakt:  

Blanka Královská, Outdoor Aliance s.r.o, mail: blanka@istan.cz tel.  

777 784 723.  

 


