Starosta obce vyhlašuje dle § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa

Pracovník údržby veřejného prostranství
Místo výkonu práce:

Obec Křídlůvky a její katastr

Charakteristika vykonávané práce:

- Údržba veřejných prostor a veřejné zeleně
- Údržba strojů, nářadí a obecního majetku
- Obsluha sekaček (pojezdové, křovinořezy, traktůrek),
nářadí, čerpadel, minitraktoru, motorové pily, barev a
zahradních chemických prostředků apod.
- Opravy, zednické, malířské, stavební a podobné práce
- Plánování prací a vedení pomocných pracovníků
- Údržba místních a účelových komunikací

Kvalifikační předpoklady:

- Manuální zručnost a znalost zahradní a pracovní techniky
- Dobré schopnosti v oblasti oprav zahradní a pracovní
techniky, zednických prací, zahradních prací, malířských
prací, pokladačských prací, stavebních prací apod.
- Aktivní přístup k práci a samostatnost v plánování práce
- Odpovědný přístup a organizační schopnosti
- Znalost obce a jejího okolí (bydliště v obci výhodou)
- Řidičský průkaz skupiny B
- Fyzická zdatnost a zdravotní způsobilost k výkonu práce

Uchazeč předloží přihlášku s:

- Jménem a příjmením
- Datum a místem narození
- Místem trvalého bydliště
- Pracovními zkušenostmi uchazeče (kde a jak již pracoval)
- Datumem a podpisem

Uchazeč odevzdá přihlášku v zalepené obálce označené slovy „výběrové řízení“, a tu odevzdá na
obecní úřad Křídlůvky nejpozději do 19. 6. 2020.

Předpokládaná doba nástupu: Od července 2020, či později (dřívější nástup výhodou).
Nabízená nástupní odměna: 110,- Kč / h (později zvýšení dle zásluh a dohody).
Druh pracovního poměru: pracovní smlouva na dobu neurčitou, na plný úvazek (částečný úvazek
možný, minimálně však poloviční).
Mezní termín pro podání přihlášky: 19. 6. 2020.

Obec Křídlůvky si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat
žádného z uchazečů, a to bez udání důvodu. V případě dotazů kontaktuje Bc. Zbyňka Sobotku,
tel.: 602 417 612.

V Křídlůvkách dne 18. 5. 2020

Bc. Zbyněk Sobotka
starosta obce

