MĚSTYS NEZAMYSLICE
Olomoucký kraj
Tjabinova 111, 798 26, Nezamyslice
telefon : 582388119

fax : 582388414

Č.j.

Nezamyslice, dne 20. 5. 2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Starosta městyse Nezamyslice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

řidič, údržbář, dělník
Hlavní náplň činnosti:
• řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel v majetku organizace
• čištění komunikací a ploch (i ručními mechanizačními prostředky)
• drobné zámečnické práce
• práce na údržbě městských bytů, jiných nemovitostí a mobiliáři
• práce na údržbě veřejné zeleně
Požadavky:
• min. vyučen
• spolehlivost, samostatnost, manuální zručnost, vysoké pracovní nasazení
• bezúhonnost (žádný záznam v rejstříku trestů)
• řidičský průkaz min. sk. B, T, C1
• platné osvědčení profesní způsobilosti řidiče - výhodou
• osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhl. 50/1978 Sb. – výhodou
Nabízíme:
• zajímavou a zodpovědnou práci
• adekvátní zázemí a solidní jednání ze strany zaměstnavatele
• dobré pracovní podmínky
• služební mobilní telefon
• platové zařazení dle NV č. 341/2017 Sb., v platném znění
• 5 týdnů dovolené
• příspěvek zaměstnavatele na stravování
• příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
• další zaměstnanecké výhody – sociální program

Předpokládaný nástup: dle dohody
Termín podání přihlášek: 10.06.2020 do 11:00 h
Přihláška musí obsahovat všechny požadované údaje. K přihlášce dále připojte:
• strukturovaný životopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů, příp. čestné prohlášení o tom, že v Rejstříku trestů
nemá uchazeč žádný záznam (výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců je nutno doložit
před nástupem do zaměstnání)

•
•

kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřenou kopii
dokladu o dosaženém vzdělání je nutno doložit před nástupem do zaměstnání)
souhlas s nakládáním s osobními údaji

Písemné přihlášky spolu s požadovanými dokumenty zasílejte na adresu:
Městys Nezamyslice, Tjabinova 111, 798 26 Nezamyslice.
Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – řidič, údržbář“.
Bližší informace poskytne Ing. Vlastimil Michlíček, starosta městyse, na tel. 582 388 119 nebo
e-mailu starosta@nezamyslice.cz.

Ing. Vlastimil Michlíček,.v.r.
starosta městyse Nezamyslice

