OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA ZAMĚSTNANCE
Obec Lechotice, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
usnesením zastupitelstva obce Lechotice ze dne 25. 3. 2015 vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance

obecní zaměstnanec - údržbář
Místo výkonu práce:

obec Lechotice, budovy v majetku obce, veřejná prostranství, katastr obce Lechotice

Platové zařazení:

dle zákona č. 262/2006 Sb., podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Předpokládaný nástup: od 1. 5. 2015
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce (v případě pozitivních
pracovních zkušeností bude dále uzavřena smlouva na dobu neurčitou)
Pracovní náplň:

-

-

příprava prostor v budovách v majetku obce pro volnočasové využití (stěhování nábytku)
ovládání, seřizování a servis instalací v budovách v majetku obce
zajišťování bezpečnosti, požární ochrany, revizí a pravidelných prohlídek a kontrol
v souladu s ČSN
obsluha topného systému v budovách v majetku obce
provádění drobných oprav a vyjednávání oprav většího rozsahu, popř. odborných prací
odpovědnost za vybavení budov v majetku obce, zajišťování a doplňování spotřebního
materiálu
spolupráce při vypracování provozních řádů budov v majetku obce a dohled nad jejich
dodržováním
podávání informací o službách, provozu a možnostech multifunkčního domu, rekondičního
centra a dalších budov v majetku obce
zajišťování odpadového hospodářství obce, provozu sběrného místa
správa budov v majetku obce, drobné údržbářské práce
obsluha komunální techniky v majetku obce
péče o obecní zeleň
zimní údržba chodníků a komunikací, úklid sněhu
organizace zaměstnanců veřejně prospěšných prací
jiné práce dle požadavku obce

-

věk minimálně 18 let
řidičský průkaz skupiny B
manuální zručnost
časová flexibilita (občasná práce o víkendech, popř. dle potřeby)
zdravotní způsobilost
práce s chemickými prostředky
trestní bezúhonnost
organizační schopnosti
samostatnost, důslednost v práci

-

Požadujeme:

Výhodou:

-

uchazeč s trvalým pobytem v obci Lechotice
základní znalost práce na PC

K písemné přihlášce doložte:
- životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
týkajících se činností na výše uvedeném úseku,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- kopii řidičského oprávnění,
- podepsaný souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů

Podepsanou písemnou přihlášku s výše uvedenými doklady zašlete do 17. 4. 2015 na adresu:
Ing. Petr Maňásek
starosta obce
Obecní úřad Lechotice
Lechotice 100
768 52 Míškovice
v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.
Přihlášky doručené po datu 17. 4. 2015 nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Předpokládaný termín pohovorů s vybranými uchazeči, je stanoven na 22. 4. 2015. Přesný termín a časový
harmonogram budou uvedeny v pozvánce zaslané e-mailem nebo sms zprávou.
Upozornění pro uchazeče:
Neúplné přihlášky nebo přihlášky nesplňující požadavky výběrového řízení, nemohou být do výběrového řízení
zařazeny.
Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného zájemce.
Tiskopisy Přihláška k výběrovému řízení a Souhlas s nakládáním s osobními údaji si uchazeči mohou stáhnout na
internetových stránkách obce www.lechotice.cz nebo vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě v Lechoticích.

V Lechoticích dne 7. dubna 2015

Ing. Petr Maňásek
starosta obce Lechotice

