Oznámení o volném pracovním místě
Město Lázně Bělohrad přijme pracovníka/pracovnici
technických služeb
(PP na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce)
Místo výkonu práce: Územní obvod města Lázně Bělohrad
Pracovní zařazení: Organizační složka města - Technické služby města Lázně Bělohrad
Platové zařazení: 6. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platový stupeň dle započitatelné
praxe, osobní příplatek po zkušební době a možnost odměn).
Charakteristika vykonávané činnosti: Provádění údržby veřejných prostranství, péče o veřejnou
zeleň, údržba a oprava místních komunikací a chodníků, výkon zimní údržby komunikací a veřejných
prostranství, dílenská práce, údržba a oprava městského mobiliáře, práce při udržování a opravách
městských bytů a ostatních budov ve vlastnictví města, práce ve sběrném dvoře a kompostárně,
řidič motorových vozidel a pracovních strojů na všech úsecích technických služeb, obsluha zahradní
techniky
Požadavky:
 Střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání,
 řidičské oprávnění skupiny T, C, CE - podmínkou, (jeřábnické zkoušky a profesní průkaz
výhodou),
 kurz obsluhy motorových pil, křovinořezů výhodou,
 občanská a trestní bezúhonnost (před nástupem nutno doložit výpis z rejstříku trestů),
 manuální zručnost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, flexibilita, spolehlivost,
 fyzické předpoklady a dobrý zdravotní stav,
 pracovní zkušenosti v oboru místního hospodářství.
Pracovní úvazek:

Rovnoměrné rozvržení pracovní doby - 40 hodin týdně /6:00 - 14:30 hod/,
mimořádně dohoda o držení pracovní pohotovosti

Nástup: Ihned, popř. dle dohody
K motivačnímu dopisu (žádosti o přijetí) je nutné přiložit následující doklady:
-

Životopis s uvedením údajů o dosavadních pracovních pozicích, odborných znalostech
a dovednostech,
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + osvědčení o absolvování kurzů a školení,
zkoušek apod.
kopie řidičského průkazu se skupinami řidičských oprávnění

Motivační dopis s přílohami doručte osobně na podatelnu městského úřadu nebo zasílejte na
adresu: Město Lázně Bělohrad, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad.
Informace poskytne: Jan Flégl, vedoucí TS, tel. 736 626 681
O nástupu nejvhodnějšího žadatele o přijetí rozhodne zaměstnavatel přímým výběrem.

V Lázních Bělohradě dne 14. 10. 2019

