OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

MĚSTO CHLUMEC NAD CIDLINOU
vyhlašuje výběrové řízení na místo

pracovník technických služeb - správce městského
koupaliště
Hlavní náplň práce:
duben – říjen zajišťování provozu městského koupaliště a kempu,
listopad – březen práce spojené s péčí o majetek města (manuální a administrativní).
místo výkonu práce: město Chlumec nad Cidlinou
platové zařazení: podle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 5.
Dále nabízíme: stravenky, příspěvek na penzijní připojištění, 25 dní
dovolené + 3 dny zdravotní volno. Po zapracování osobní příplatek.
předpokládaný nástup: dle dohody
doba trvání pracovního poměru: na dobu neurčitou,
Předpoklady:
▪ státní občan ČR, nebo cizí státní občan, který má v České republice trvalý pobyt
▪ dosažení věku 18 let
▪ způsobilost k právním úkonům
▪ bezúhonnost
▪ ovládání jednacího jazyka
Požadavky:
▪ znalost práce na PC (Windows, internet)
▪ řidičský průkaz sk. B
▪ asertivita, schopnost jednat s lidmi
▪ ochota a schopnost dále se vzdělávat
▪ manuální zručnost
▪ časová flexibilita v letních měsících
Písemná přihláška musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost zájemce,
místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis zájemce.
K přihlášce zájemce připojí:
• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech ,
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Dále zájemce připojí prohlášení, zda požaduje poskytnuté osobní materiály po skončení
výběrového řízení vrátit (v opačném případě budou skartovány).

Lhůta pro doručení přihlášky: do 10.02.2020 do 12:00 hodin
Místo pro doručení přihlášky:
Pouze písemné přihlášky spolu s požadovanými doklady zájemce předá osobně nebo zašle
na adresu:
Městský úřad Chlumec nad Cidlinou
Ing. Pavel Školník, tajemník MěÚ
Klicperovo nám. 64
503 51 Chlumec nad Cidlinou

