Výběrové řízení
Starosta města Staré Křečany vyhlašuje výběrové řízení o přijetí na pracovní pozici
Domovník preventista
Zájemce podá přihlášku, která bude obsahovat:
-

jméno, příjmení a titul

-

datum a místo narození

-

státní příslušnost

-

místo pobytu

-

číslo občanského průkazu

-

datum a podpis žadatele

-

kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail)

Doklady, které zájemce přiloží k přihlášce:
-

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

-

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Požadavky:
-

splnění předpokladů dle § 4 Zákona č. 312/2002 Sb.

-

státní občanství ČR, případný cizí státní příslušník trvalý pobyt v ČR

-

věk nad 18 let

-

způsobilost k právním úkonům

bezúhonnost (výpis z rejstříku nesmí obsahovat záznam o spáchání úmyslného trestného činu, u
nedbalostních trestných činů je rozhodným obdobím úsek posledních tří let)
-

znalost jednacího jazyka

Požadavky územního samosprávního celku:
-

předpoklad minimálně základní vzdělání

-

místní znalost obce
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-

znalost konkrétních lokalit, ve kterých bude působit

-

fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost

-

samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost

-

důstojné vystupování, empatie a schopnost asertivního jednání

-

komunikativnost a organizační schopnosti

-

manuální zručnost

-

schopnost vyjednávat s institucemi

-

znalost práce na PC výhodou

Platové podmínky:
-

dle podmínek projektu

Lhůta pro podání přihlášky:

Své přihlášky podejte nejdéle do 30. 5. 2019 na podatelnu obecního úřadu Staré Křečany.
Provozní hodiny Podatelny jsou pro případ osobního dodání:
Pondělí: 7:00 – 11:00 a 13:00-16:00
Středa: 7:00 – 11:00 a 13:00-16:00

Způsob podání přihlášky:
Písemná přihláška uchazeče bude předložena v zalepené obálce a označena – „Výběrové řízení – Domovník preventista“ k rukám Luďka Peška a to tak, aby bylo nejpozději ke dni určenému pro podání přihlášky zaevidováno v
elektronické evidenci podatelny města Staré Křečany.
Adresa pro podání přihlášky:
Obecní úřad Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
Výběrové řízení je rozděleno na dvě části. V první části hodnotí výběrová komise doručené dokumenty. V druhé části
proběhne s úspěšnými uchazeči osobní pohovor, k osobním pohovorům budou jednotliví uchazeči zváni na základě
sděleného telefonického spojení.
Neúspěšní uchazeči budou informováni písemnou formou.
Luděk Pešek
projektový manažer
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