
 
 

OZNÁMENÍ O VOLNÉ PRACOVNÍ POZICI 
PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB - ELEKTRIKÁŘ 

(Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce) 
 
Místo výkonu práce: územní obvod města Lázně Bělohrad 
 
Náplň práce: správa veřejného osvětlení v majetku města, provádění drobných elektro oprav 

v budovách v majetku města, příprava vánoční výzdoby, zajištění kulturních akcí, další práce 
dle potřeby 

 
Platové zařazení: 6. platová třída (dle platného katalogu prací a NV č. 341/2017 Sb. o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, po 3 měsících osobní ohodnocení   
 
Zaměstnanecké výhody: délka dovolené 5 týdnů, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní 

připojištění a další 
 
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně, rozvrženo rovnoměrně 
 
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: ihned, případně dle dohody 
 
Požadovaná kvalifikace:  

• minimálně výuční list nebo maturitní vysvědčení v elektrotechnickém oboru 
• osvědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb. § 5  
• řidičský průkaz sk. B, aktivní řidič 
• zdravotní způsobilost 
• samostatnost, zodpovědnost 

 
Výhodou: 

• řidičský průkaz sk. C, T 
• osvědčení dle vyhlášky 50/1978 Sb. § 6 
• praxe na pozici elektrikáře 
• kurz obsluhy pracovních plošin 

 
Uchazeči předloží písemnou žádost, která bude obsahovat tyto náležitosti: 

• jméno, příjmení a titul uchazeče 
• datum a místo narození uchazeče 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče, případně adresu pro doručování 
• e-mailovou adresu 
• telefonní spojení 
• datum a podpis uchazeče 

 
Výčet dokladů, které zájemce připojí k žádosti: 

• strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, vzdělání, odborných znalostech 
a dovednostech zejména se vztahem k obsazované pozici 

• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání mající vztah 
vykonávané funkci 
 



Lhůta pro podání žádosti: do 3. února 2021 do 14:30 hod. 
 
Způsob doručení žádosti: písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobním 
podáním na adresu Městský úřad Lázně Bělohrad, k rukám tajemníka, náměstí K. V. Raise 35, 507 81 
Lázně Bělohrad. 
 
Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB - ELEKTRIKÁŘ“ 

 
Bližší informace o pracovním místě podá pan Jiří Hátle, vedoucí Technických služeb Města Lázně 
Bělohrad, +420 730 514 981.    
 
Výběr vhodného žadatele o přijetí může být proveden přímým výběrem, dle došlých materiálů, nebo 
po osobním pohovoru. Po přijetí úspěšného žadatele budou ostatním vráceny materiály s jejich 
osobními daty na uvedené adresy.  
      
V Lázních Bělohradě dne 7. ledna 2021 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Šubr 
starosta 
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