Obec Suchý Důl vyhlašuje:
Výběrové řízení – dělník na údržbu a úklid obce
Místo výkonu práce:
•

Katastrální území Suchý Důl a Slavný

Náplň práce:
•

Činnosti spojené s údržbou zeleně – práce se zahradnickou, zemědělskou technikou

•

Údržba svěřené techniky
V zimních měsících činnosti spojené se zimní údržbou veřejných prostranství
Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel v majetku organizace
Čištění komunikací a ploch (i ručními mechanizačními prostředky)
Drobné zámečnické a údržbářské práce

•
•
•
•
•
•
•

Práce na údržbě obecních bytů i jiných nemovitostí a mobiláři
Práce v lese
Práce s motorovou pilou a křovinořezem

Požadavky na uchazeče:
•
•
•

Věk min 18 let, způsobilost k právním úkonům
Minimálně vyučen
Spolehlivost, samostatnost, manuální zručnost, vysoké pracovní nasazení

•
•
•

Bezúhonnost (žádný záznam v rejstříku trestů)
Řidičský průkaz min. sk. B, výhodou T, C1
Zkušenosti s prací s ručním elektrickým nářadím, s obsluhou strojní sekačky,
křovinořezu apod.
Odpovídající zdravotní způsobilost

•

Nabízíme:
•
•
•

práci ve stabilní společnosti
jednosměnný provoz
finanční ohodnocení odpovídající dané pozici

•
•
•

Benefit ve formě stravenkového paušálu
5 týdnů dovolené
HPP na dobu určitou 1 rok, se zkušební dobou tři měsíce, s možností prodloužení na
neurčito

Bližší informace poskytne Blanka Klímová, starostka obce, na tel. 603 271 327 nebo e-mailu
starosta@suchydul.cz.

Přihláška musí obsahovat:
•
•
•
•
•
•
•

jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu uchazeče
telefon a e-mail
datum a podpis uchazeče

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, příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
•
•
•

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo písemně ověřená kopie
musí být předložen před nástupem do zaměstnání)
výpis z Bodového hodnocení řidiče (originál nebo písemně ověřená kopie musí být
předložena před nástupem do zaměstnání)
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo písemně ověřená kopie musí
být předložen před nástupem do zaměstnání)

Předpokládaný nástup do zaměstnání 01.04.2022 nebo dohodou
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Přihlášku je nutno doručit poštou nebo osobně v úřední dny (pondělí a středa) na adresu Obec Suchý
Důl, Suchý Důl 145, nejpozději do 30. 3. 2022 do 18:00 hodin.
Obálka musí být označená textem: „Výběrové řízení – dělník na údržbu a úklid obce“.
V případě splnění shora uvedených podmínek, bude uchazeč o zaměstnání vyzván k osobnímu
pohovoru.

