Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení
pracovního místa
„pracovnice/pracovník pro úklid budovy obecního úřadu,
údržby obce a zeleně“
Obec Dobratice, se sídlem Dobratice č.p. 49, IČ: 00577057, zastoupena starostkou obce
RNDr. Alenou Kacířovou, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
Místo výkonu práce: obec Dobratice.
Pracovní poměr: hlavní pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok, se zkušební dobou 3 měsíce,
s možnosti prodloužení.
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně, tj. úvazek 1,0 (dle dohody možnost zkráceného pracovního
úvazku).
Charakter vykonávané práce:
* úklid prostor budovy obecního úřadu včetně sociálních zařízení,
* úklid a údržba veřejných prostranství,
* údržba obecní zeleně, hřbitova, lesoparku,
* pomocné práce při konání kulturních akcí pořádaných obcí a kulturní komisí,
* řízení osobního motorového vozidla, rozvoz obědů v obci.
Předpokládaný nástup do zaměstnání: 01.01.2022, případně dle dohody.
Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů, 4. platová třída, platový stupeň dle délky praxe, možnost
postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů.
Benefity: stravenky v hodnotě 90 Kč, příspěvek na penzijní připojištění.
Požadavky:
* věk minimálně 18 let,
* minimálně výuční list,
* řidičský průkaz skupiny „B“,
* odpovídající zdravotní způsobilost k zařazení do kategorie prací č. 1,
* způsobilost k právním úkonům,
* dobré organizační a komunikační schopnosti,
* samostatnost, odpovědný přístup k plnění úkolů, manuální zručnost,
* spolehlivost a zodpovědnost za svěřený majetek,
* aktivní přístup k řešení údržby obce.

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat:
* jméno a příjmení,
* datum a místo narození, místo trvalého pobytu,
* státní příslušnost,
* kontaktní údaje,
* datum a podpis.
Místo a způsob přihlášení:
* přihlášku s krátkým životopisem a souhlasem s nakládáním s poskytnutými osobními údaji
pro účely tohoto řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, v tomto znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení
dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich
zpracování a uchování.
Jméno a příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis
doručí zájemce osobně prostřednictvím podatelny Obecního úřadu Dobratice nebo poštou na
adresu: Obec Dobratice, Dobratice č.p. 49, 739 52 Dobratice, nejpozději do 17.12.2021.
Bližší informace na telefonním čísle: 558 651 387.
Obec Dobratice si vyhrazuje právo toto výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.
RNDr. Alena Kacířová, starostka

