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Společnost SPORTaS, s.r.o. přijme do pracovního poměru zaměstnance na tato volná pracovní místa:  
 

Instruktor plavání/plavčík 
 
Požadujeme:   

- spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, kladný vztah k dětem 
 
Náplň práce:   

- výuka plavání dětí mateřských, základních a středních škol 
-  práce plavčíka v krytém bazénu a na letním koupališti 

 
Pracovní doba:   

- září - červen - 8 hodinové směny, pondělí-pátek 
- červenec - srpen - krátký/dlouhý týden, 10 hodinové směny  
- přesná pracovní doba je stanovena s ohledem na rozvrh výukových hodin 

 
Místo výkonu práce:   

- krytý plavecký bazén a letní koupaliště v Litvínově  
 
Nabízíme:  

- pracovní poměr na dobu neurčitou, stabilní zaměstnání, firemní benefity - stravenky za  každou 
odpracovanou směnu 

- nástup možný ihned  
 
Životopisy zasílejte do 31.7.2016 na adresu provoz@sportas.cz 
 
Kontakt:  Anna Egerová, vedoucí provozu  
 tel. 604 230 214 
 

Strojník/údržbář 
 
Požadujeme:   

- spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, manuální zručnost 
 
Náplň práce:   

- zajištění provozu strojovny pro úpravu bazénové vody krytého plaveckého bazénu a letního 
koupaliště v Litvínově, provádění drobných údržbářských prací  

 
Pracovní doba:   

- 16ti hodinové směny, 2 dny směna, 4 dny volno  
 
Místo výkonu práce:   

- krytý plavecký bazén a letní koupaliště v Litvínově  
 
Nabízíme:   

- pracovní poměr na dobu neurčitou, stabilní zaměstnání, firemní benefity - stravenky za  každou 
odpracovanou směnu  

- nástup možný ihned  
 
Životopisy zasílejte do 31.7.2016 na adresu provoz@sportas.cz  
 
Kontakt:  Anna Egerová, vedoucí provozu  
 tel. 604 230 214 



 

__________________________________________________________________________________________________________  

      
SPORTaS,s.r.o.  Tel.: 476 111 120  IČ: 25005430  KB Most č.ú. 3407660207/0100         
Jiráskova 413     DIČ: CZ25005430  OR Krajský soud Ústí nad Labem 
436 01 Litvínov  info@sportas.cz  http:  www.sportas.cz oddíl C, vložka 10590   

 
Technik kulturního domu Citadela  
 
Požadujeme:  

- základní orientaci zejména v projekční, zvukové, částečně i osvětlovací technice 
- spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost 
- dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování  

 
Náplň práce:   

- obsluha audiovizuální techniky 3D kina včetně přípravy, plánování projekce a promítání filmů 
- příprava zvukové a osvětlovací techniky pro pořádaná představení (divadelní představení, 

koncerty, akademie škol apod.) 
- technické zabezpečení plesů, koncertů a dalších akcí pořádaných v kulturním domě  
- v letních měsících technické zabezpečení pořadů na letním koupališti v Litvínově (kino, koncerty, 

divadlo) 
- zodpovědnost za údržbu, rozvoj a stav technického vybavení (3D kino, osvětlovací a zvuková 

technika) 
- jednání se zákazníky ohledně technických požadavků na pořádané akce  

 
Pracovní doba:    

- flexibilní dle programu kulturního domu Citadela  
 
Místo výkonu práce:  

- objekt Citadela, Podkrušnohorská 1720, Litvínov  
- v letních měsících koupaliště Koldům, Podkrušnohorská 100, Litvínov  

 
Nabízíme:   

- pracovní poměr na dobu neurčitou, stabilní zaměstnání, firemní benefity - stravenky za  každou 
odpracovanou směnu 

- nástup možný ihned  
 
Životopisy zasílejte do 31.8.2016 na adresu provoz@sportas.cz 
 
Kontakt:  Anna Egerová, vedoucí provozu 
 tel. 604 230 214   


