Obec Rychnovek
Rychnovek čp. 50, PSČ 55225
Obec Rychnovek
vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:
technický pracovník obce
Předpokládaný nástup do zaměstnání:

01. 05 .2019

Náplň práce:


Komplexní zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství v letním a zimním ročním období
o
o
o
o
o
o
o



sekání trávy,
úklid spadaného listí,
zastřihování keřových porostů a živých plotů,
prořez a kácení stromů,
zametání chodníků a komunikací,
úklid sněhu a posyp chodníků a komunikací,
úklid odpadků apod.

Péče o veškerý mobiliář na veřejných prostranstvích
o

instalace, opravy, nátěry, údržba, likvidace



Údržba techniky a zařízení obce Rychnovek



Údržba a opravy majetku obce Rychnovek

Místo výkonu práce:


Obec Rychnovek – místní části Rychnovek, Zvole, Doubravice u České Skalice

Výše mzdy:




Zaměstnanec bude zařazen platové třídy odpovídající této pozici (4-6) dle nařízení vlády ČR č.
564/2006 Sb. v platném znění
Zaměstnanec bude zařazen do platového stupně dle dosaženého vzdělání a prokazatelné praxe
Osobní ohodnocení za dobře vykonanou práci po zkušební době možné

Pracovní úvazek


40 h/ týdně



Smlouva na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou

Požadavky na zaměstnance:


Minimální věk 18 let a způsobilost k právním úkonům



Řidičský průkaz skupiny B, další skupiny výhodou



Zručnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost
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Zdravotní způsobilost pro manuálně náročnou práci



Trestní bezúhonnost



Minimální vzdělání - výuční list



Trvalý pobyt v obci Rychnovek či v bezprostředním okolí - výhodou

Zájemci do výběrového řízení doloží:


Přihlášku (forma volná) obsahující jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo narození zájemce,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu zájemce, datum a podpis
zájemce



Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností



Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců



Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s označením na obálce „Výběrové řízení – TECHNICKÝ PRACOVNÍK“
doručí zájemce nejpozději do 15. 03. 2019. Dále je možné se přihlásit do výběrového řízení pomocí
emailu, a to zasláním požadovaných dokumentů na email: ou.rychnovek@cmail.cz.cz. Jakmile bude
vybrán vhodný uchazeč, výběrové řízení bude zrušeno. Bližší informace o pracovní pozici budou podány
osobně na Obecním úřadě v Rychnovku nebo na tel. 724 186 810.

Obec Rychnovek si vyhrazuje možnost zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
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