Obecní úřad Kateřinice

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta obce Kateřinice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení funkce

ÚDRŽBÁŘ OBECNÍHO MAJETKU / ŘIDIČ
Zaměstnavatel: Obec Kateřinice
Místo výkonu práce: Obec Kateřinice
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
1. minimálně vzdělání střední ukončené závěrečnou učňovskou zkouškou
2. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestu ne starším než 3
měsíce
Požadavky pro vznik pracovního poměru:
1. celoživotní růst odbornosti podmínkou
2. organizační a komunikační schopnosti
3. Schopnost samostatné a týmové práce
4. časová flexibilita
5. řidičské oprávnění skupiny B
Výhodou:
1. řidičské oprávnění skupiny C, T
2. odborné kvalifikační kurzy
3. prokázání odbornosti, např. doložení osvědčení o absolvování odborných nebo
kvalifikačních kurzů
Platová třída: 5 (platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č.
341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, možnost přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb.
Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů).
Přihláška uchazeče musí obsahovat: jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo
narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizince, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady: profesní životopis včetně údajů o dosavadních
zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedené práce, ověřená
kopie dokladu o nejvyšším dosazeném vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší
než 3 měsíce, u cizinců též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem.
Doba uzavření pracovního poměru:
Na dobu neurčitou s možným nástupem od 01. 06. 2019 (popř. dle dohody) se zkušební dobou
3 měsíců.
Lhůta a adresa pro podání přihlášky: Přihlášku s požadovanými doklady zašlete nejpozději
do 30. 4. 2019 na adresu: OÚ Kateřinice 127, PSČ 742 58. V přihlášce uveďte číslo telefonu a
e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o výsledku výběrového řízení.
Místo a způsob podání přihlášky: Osobním podáním na OÚ Kateřinice v pracovní dny nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kdy za včas podanou přihlášku se považuje
den jejího doručení.

Radek Novák, starosta obce Kateřinice

