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OZNÁMENÍ O VOLNÉ PRACOVNÍ POZICI  
Město Lázně Bělohrad hledá vhodného uchazeče pro obsazení pracovní pozice:  

„vedoucí zahradník/zahradnice“ 

Náplň práce 

• tvorba plánu květinové výsadby 
• plánování a realizace výsadeb dřevin 
• objednávání materiálu pro výsadbu 
• realizace květinových výsadeb 
• provádění prořezů a kácení stromů 
• následná péče o zeleň, její údržba a ošetřování 
• obsluha pracovních strojů 
• v zimních měsících vyhrnování sněhu 
• po zaučení plánování a koordinace práce skupiny zahradníků 

Místo výkonu práce 

Areál technických služeb v Prostřední Nové Vsi a územní obvod města Lázně Bělohrad 

Platové zařazení 

dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a 
nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše v platném znění, 6. platová 
třída, po 3 měsících osobní ohodnocení. 

Zaměstnanecké výhody 

• 5 týdnů dovolené 
• sick days 
• příspěvek na stravování 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• zaměstnavatelem hrazené pojištění odpovědnosti 
• odměny k životním a pracovním výročím 
• příspěvek na dětskou rekreaci 
• poukázky na nákup vitamínových prostředků a další 

Druh pracovního poměru 

Na dobu neurčitou s 3měsíční zkušební dobou 

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání 

Ihned, případně po dohodě s vybraným uchazečem. 
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Požadované předpoklady 

• řidičský průkaz B, aktivní řidič 
• trestní bezúhonnost 
• samostatnost 
• zdravotní způsobilost 

Výhodou 

• střední zahradnická škola se zaměřením na květinové výsadby a plánování rozvoje městské zeleně 
• kurz odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin 
• řidičský průkaz T 
• praxe v oboru 

PŘIHLÁŠKA 
Životopis je možné zaslat elektronicky na email vich@lazne-belohrad.cz, nebo předat po předchozí telefonické 
dohodě osobně vedoucímu technických služeb města Lázně Bělohrad, panu Ladislavu Víchovi, 
+420 730 514 357, který vám podá i případné doplňující informace k pracovní pozici. 

V Lázních Bělohradě, dne 28. 2. 2023 

 

  

 Alena Kuželová, DiS. 
starostka 
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