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ozNÁMEní o vynúšeruívÝeĚnovÉHoŘízeNíNA zAMĚsTNANcE
Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možnostíprodlouženínebo změny na dobu
neurčitou

Obec Račice-Pístovicevyhlašuje, v souladu se zákonem é.26212006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako zákon), výběrové řízení na
zaměstnance, resp, na obsazení pracovní pozice

PRAcoVNíx rtn Úrulo a ÚonŽeu oBEcNÍno unleTKU A ZELENĚ
Místo výkonu práce: Obec Račice-Pístovice,budovy a zařízení v majetku obce,
veřejná prostranství, katastr obce Račice-Pístovice

Platové zařazeni: dle zákona č,26212006 Sb., podle § 6 nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, určuje
platový tarif bez ohledu na celkovou délku praxe:

platová třída 5
Druh práce a charakteristika vykonávané činnosti:
Údržba obecních budov a zařízeni: veřejných prostranství na katastru obce, údržba
zeleně sečení,hrabání trávy, zametání listí, zametání a sběr odpadků, úklid sněhu,
zimní posyp komunikací a veřejných prostranství dle potřeb a ročníhoobdobí

Předpoklady pro příjem zaměstnance:
Požadované předpoklady jsou specifikovány ve smyslu § 4 zákona č.31212002 Sb., a
to tak, že ucházející se osoba o zaměstnání splňuje následující předpoklady:

.
.
.
.
.

je íyzická osoba, která je státním občanem Českérepubliky, případně Ýyzická
osoba, která je cizím státním občanem a má v Českérepublice trvalý pobyt,
dosáhla věku 18 let,
je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk /český jazykl

Jiné požadavky územníhosamosprávného celku pro vznik pracovního poměru
odpovídajícípovaze činnosti, které má zaměstnanec vykonávat:
samostatnost a flexibilita - ochota pracovat i mimo pracovní dobu (odklízení sněhu,
posyp místníchkomunikací apod,), pracovní nasazení, řidičskéoprávnění skupiny B,

C,T

dalšíoprávnění, motorová pila, křovinořez apod. výhodou

Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

o
.
o
o
.
.
.
o

jméno, příjmení uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče,
místo trvalého pobytu uchazeče,
čísloobčanskéhoprůkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
kontaktní spojení na uchazeče (telefon, e-mail)
datum a podpis uchazeče,
výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne staršínež 3 měsíce (u cizích státních
příslušníkůtéžobdobný doklad)
- prohlášení a souhlas uchazeče v následujícím znění:

,,Prohlašuji, že jsem osobou způsobilou k právním úkonůma mnou předložené informace ve výběrovém
řízení jsou úplnéa pravdivé". ,,Poskytnutím svých osobních údajův rozsahu podkladů potřebných pro
podání přihlášky do výše uvedeného výběrového řízení, dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb,, o
ochraně osobních údajů,souh/as k jejich zpracovávání a uchovávání obcí Račice-Pístovice(dále jen
Správce) Dále souhlasím s tím, aby Správce zpracovával mé osobní údaje za účelema v rozsahu
shora uvedeném po dobu od udělení tohoto souhlasu do uplynutí 12 ti měsíců.Jsem si vědom/a toho,
že tento souhlas se zpracováním údajů,udělený v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,1'e dobrovolný
a jsem oprávněn/a) jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí byt vůčiSprávci učiněno písemně."

Pracovní poměr: na dobu určitou
Předpokládaný termín nástupu: 01l202a nebo dle dohody
Lhůta pro podání přihlášky: 16.12.2019, do 09:00 hodin
Místo a způsob podání přihlášky:

.
r
r

osobně obec Račice-Pístovice, Račice 72,
písemně poštovníslužbouna adresu: Obec Račice-Pístovice, Račice 72,683 05 RačicePístovice,
přihlášku nelze posílat elektronicky, přihlášku podávejte v zalepené obálce,
obálku označte textem:

,,NEoTVÍRAT - Výběrové íizení- PRACoVNÍK NA

Úxllp n ÚonŽeu oBEcNÍHo MAJETKU A

zELENĚ"

ostatní informace:

.
.

uchazeči splňujícípředpoklady a požadavky stanovené v tomto oznámení, budou vyzvání
k ústnímu pohovoru,

obec Račice-pístovice si vyhrazuje právo nevybrat žádnéhoz přihlášených uchazečůa
výběrové řízenízrušit bez udání důvodu,

.
o

uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastíve výběrovém řízenívznikly,
bližšíinformace a doíazy k výběrovému řízenízodpoví místostarostka paní Hana sotolářová,
obec Račice-P ístovice, tel. : 7 24 045 350, racice,pistov ice@,ema_i|._c_e

V Račicích-Pístovicích
dne

,18.

11. 2019

starosta obce Račice-pístovice

Obec Račice-Pístovice
Račice fu. 72

6E3 05 Račice-Píslovice

lČ (Ň292249

Vyvěšeno: 18. 11.2019
Sejmuto:

