Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy

Obec VŘESOVÁ
Vřesová 3, 357 43 Vřesová
vyhlašuje

veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:
MISTR DÍLNY
Místo výkonu práce:

Obec Vřesová, Vřesová č.p.3, 357 43.

Termín nástupu:

1.3.2021

Náplň práce:
➢ Organizace chodu dílny pracovníků na úklid a údržbu veřejné zeleně
➢ Rozdělení a kontrola provedené práce
➢ Administrativa
Platová třída dle druhu práce: 8. platová třída (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce,
nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a nařízení vlády č.137/2009 Sb., katalog prací):
Základní plat: od 20 300,- Kč
Požadavky na uchazeče:
• státní občan ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a
má v ČR trvalý pobyt,
• věk 18 let,
• trestní a morální bezúhonnost,
• odpovědnost, samostatnost
• min. praxe 5 let v oblasti řízení pracovní skupiny, vedení lidí
• řidičský průkaz B, C – výhodou
Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení a titul,
• datum a místo narození,
• státní příslušnost,
• místo trvalého pobytu,
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana,
• kontakt na uchazeče – email, telefon

K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
- motivační dopis
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál), u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením
- doklad o dosaženém vzdělání
Lhůta pro doručení přihlášky: 20.2.2021 do 9:00 hod. včetně. Přihlášky doručené
po stanovené lhůtě budou vyřazeny.
Obálku nadepsat: „Výběrové řízení – mistr dílny“
Místo a způsob podání přihlášky:
-

osobně na podatelně OÚ Vřesová
písemně na adresu: Obec Vřesová, Vřesová č.p.3, PSČ 357 35

Uchazeči splňující výběrové řízení budou pozváni na osobní pohovor.
Vyvěšeno: 30.1.2021

Jiří Sivák
starosta obce Vřesová

