OBEC HORNÍ POLICE
Nám. Odboje 12
telefon 487 861 337, 487 856 485
471 06 Horní Police
E - mail: obecniurad@hornipolice.cz, www.hornipolice.cz

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
Obec Horní Police přijme na hlavní pracovní poměr zaměstnance – pracovní pozice řidič a
dělník pro údržbu obecního majetku, veřejného prostranství a komunikací.
Místo výkonu: Obec Horní Police.
Platové zařazení: Platová třída 4 (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).
Zaměstnanecké benefity: Stravenky, 5 týdnů dovolené.
Charakteristika vykonávané činnosti: dle katalogu prací
1.06.09 ŘIDIČ MOTOROVÝCH VOZIDEL
 Řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel, jejichž nejvyšší přípustná
hmotnost nepřevyšuje 3 500kg.
2.21.24 DĚLNÍK ČIŠTĚNÍ MĚSTA
 Ruční zametání komunikací, čištění komunikací a ploch (i ručními mechanizačními
prostředky) od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu apod.)
seškrabováním, shrnováním, mytím apod.
 Provádění běžného úklidu veřejných prostor včetně ošetřování veřejné zeleně –
ořezávání, kácení, zalévání, shrabování a okopávání.
 Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázdnými při svozu
tuhého komunálního odpadu, při nakládce sběrného vozu.
 Drobné opravy a úpravy na budovách v majetku obce např. zednické práce, malování,
zasklívání oken apod.
 Údržba Multicar, traktoru, traktůrku, sekaček, křovinořezů, motorové pily a dalších
svěřených prostředků.
 Pomoc při kulturních akcích, krizových situacích.
Zákonné předpoklady: státní občan ČR, dosažený věk 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost;
Kvalifikační předpoklady: základní;
Jiné požadavky: dobré komunikační a organizační schopnosti, schopnost samostatné i
týmové práce, flexibilita, řidičský průkaz skupiny B, výhodou C, T;
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, kde bude uvedeno – jméno, příjmení; datum a místo
narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu; datum a
podpis uchazeče;
Doklady připojené k přihlášce: stručný životopis, údaje o dosavadním zaměstnání, případně
odborné znalosti a dovednosti; výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce;
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Pracovní poměr: na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou; s předpokládaným
nástupem od 01.03.2021, popř. na základě dohody;
Způsob podání přihlášek: E-mailem, písemně poštou nebo osobně na adresu Obecní úřad
Horní Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police;
Informace: tel.: 487 861 337, 487 856 485, mob.: 607 909 404,
e-mail.: starosta@hornipolice.cz;

