TECHNICKÉ SLUŽBY VRDY
Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy
tel: +420 327 396 161
IDS: pwwqviz

TECHNICKÉ SLUŽBY VRDY
vyhlašují

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
dělník / údržba veřejné zeleně
Místo výkonu práce: obec Vrdy
Platové zařazení: dle přílohy č. 1 NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění
Předpokládaný termín nástupu: dohodou po ukončení výběrového řízení
Charakteristika vykonávané činnosti:
Dělnické práce a údržba veřejné zeleně
Požadavky na uchazeče:
o možnost práce s křovinořezem a travními sekačkami,
o údržba veřejné zeleně a úklid veřejného prostranství,
o údržba a drobné opravy strojů a zařízení,
o řidičský průkaz sk. B s praxí (vyšší vítáno),
o zdravotní způsobilost,
o Vyhl. 50/1978 Sb., VZV výhodou,
o ochota přizpůsobit pracovní dobu potřebám TS.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:
o jsou státními občany České republiky,
o dosáhli věku 18 let,
o jsou způsobilí k právním úkonům,
o jsou trestně bezúhonní,
o ovládají jednací jazyk.
Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu uchazeče,
f) datum a podpis uchazeče.

Bankovní spojení: MONETA Money Bank č. ú. 1200428524/0600

IČO : 49540793

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
a) strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních,
b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
c) podepsané prohlášení v následujícím znění:
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do tohoto výběrového
řízení dávám, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, souhlas k jejich
zpracování.
Jméno, příjmení
Datum narození
Vlastnoruční podpis
Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte poštou nebo osobně na podatelnu Obecního úřadu ve Vrdech
na níže uvedenou adresu.
Technické služby Vrdy
Smetanovo nám. 28
285 71 Vrdy
Uzavřenou obálku označte slovy: „VŘ – TS dělník/údržba VeZe – NEOTVÍRAT“.
Vybraný uchazeč před přijetím do pracovního poměru předloží výpis z Rejstříku trestů
fyzických osob (ne starší 3 měsíců) a úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv ukončit nebo zrušit bez udání důvodu.
Ve Vrdech 31. května 2022

Ing. Linda Kasalová
vedoucí Technických služeb Vrdy

Vyvěšeno:
Sejmuto:

Zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu ve Vrdech a na www.obec.vrdy.cz
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