VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Město Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa:
údržbář obecního majetku a veřejného prostranství, řidič
Stručný popis pracovní pozice:
- údržba objektů města a jejich zařízení, údržba a úklid veřejného prostranství a zeleně
- drobné údržbářské, zahradnické a zednické práce
Obecné požadavky:
- zdravotní způsobilost
- trestní bezúhonnost
Kvalifikační požadavky:
Vzdělání

výuční list

Praxe

minimálně 3 roky

Řidičské oprávnění

skupiny B a T, skupina C výhodou

Svářečský průkaz výhodou
Osobnostní předpoklady:
- časová flexibilita, spolehlivost, samostatné jednání a rozhodování
Termín nástupu:
dle dohody
Platové zařazení:
5. platová třída, platový stupeň dle délky praxe, po zapracování přiděleno osobní ohodnocení dle výsledků,
vše v souladu s nařízením vlády č. 341/2018 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě. Dále poskytujeme stravenky v hodnotě 90 Kč, 5 týdnů dovolené.
Další informace:
Přihlášku do výběrového řízení naleznete v příloze, nebo si ji můžete vyzvednout na MěÚ Nalžovské Hory.
Součástí přihlášky je seznam příloh, které je uchazeč povinen do VŘ předložit.
Vyhlašovatel si vymiňuje právo zrušení výběrového řízení bez uvedení důvodu.
Přihlášky doručte do 15.9.2019 na adresu Městský úřad Nalžovské Hory, Stříbrné Hory 104, 341 01
Horažďovice poštou, elektronicky, nebo osobně.
Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Hlaváč, starosta
tel.376 396 149, mob.723 884 371

MĚSTO NALŽOVSKÉ HORY
Stříbrné Hory 104, 341 01 Horažďovice
Přihláška do výběrového řízení na pracovní místo:
- údržbář obecního majetku a veřejného prostranství, řidič

Uchazeč (jméno a příjmení): …………………………………………………..
Datum narození: …………………………………………………………………...
Bydliště: ………………………………………………………………………………..

V současné době jsem / nejsem zaměstnán.
V současné době jsem / nejsem v evidenci úřadu práce. (nehodící se škrtněte)

Do pracovního poměru mohu nastoupit v termínu: ……………………………………………………….

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že jsem zdráv a můj zdravotní stav mi umožňuje výkon požadované práce bez
omezení.
Dále prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mých osobních údajů pro účely
výběrového řízení.

V ………………………… dne ………………………

Požadované přílohy k přihlášce:
- stručný životopis (rozvést a popsat dosavadní praxi)
- kopie výučního listu
- kopie řidičského průkazu
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)

.……………………………………….
podpis uchazeče

