OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAMĚSTNANCE
Obec Tasovice, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů a usnesením zastupitelstva obce Tasovice ze dne 19. listopadu 2018 vyhlašuje
výběrové řízení na zaměstnance.

Obecní zaměstnanec – Provozář, řidič, údržbář
Místo výkonu práce: obec Tasovice, budovy v majetku obce, veřejná prostranství, katastr
obce Tasovice.

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Předpokládaný nástup: od 1. 1. 2019
pracovní poměr na dobu určitou 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce (v případě pozitivních
pracovních zkušeností bude dále uzavřena smlouva na dobu neurčitou)

Pracovní náplň:
-

Provádí technické práce na úseku údržby a úklidu obce (místní komunikace, chodníky,
zelené plochy, budovy )

-

Zajišťuje nákup potřebného materiálu, nářadí, PHM, ochr. pomůcek atd.

-

Řídí a organizuje práci skupiny pracovníků VPP zaměstnaných obcí

-

Zodpovídá za provoz komunální techniky, provádí a zajišťuje její údržbu a opravy

-

Provádí zimní údržbu místních komunikací a chodníků

Požadujeme:
- věk minimálně 18 let
- řidičský průkaz min. skupiny B
- manuální zručnost
- časová flexibilita (občasná práce o víkendech, popř. dle potřeby)
- zdravotní způsobilost
- trestní bezúhonnost

- organizační schopnosti
- samostatnost, důslednost v práci

K písemné žádosti doložte:
- Životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
týkajících se činností na výše uvedeném úseku,
- Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- Kopii řidičského oprávnění,
- Souhlas se zpracováním osobních údajů.

Písemnou žádost doručte na:
Obecní úřad Tasovice
Tasovice č. 67
671 25 Hodonice
v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.
Přihlášky doručené po datu 11. prosince 2018 nebudou do výběrového řízení zařazeny.
O výsledku výběrového řízení budete informováni.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného
zájemce.
Tiskopisy Přihláška k výběrovému řízení a Souhlas s nakládáním s osobními údaji si uchazeči
mohou stáhnout na: www.tasovice.cz nebo vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě
v Tasovicích.
V Tasovicích dne 26. listopadu 2018

…………………………………
Vašina Petr – starosta

