OBEC LIBĚJOVICE, Libějovice 26,387 72 Libějovice, e-mail: podatelna@libejovice.cz, tel.:383 382 064

Vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

Technický pracovník obce
Na dobu: určitou, 1 rok (s možností prodloužení), zkušební doba 3 měsíce
Místo výkonu práce: správní území Libějovice
Rozsah pracovní doby: Plný úvazek, tj. 40 hodin týdně
Forma pracovního poměru: hlavní pracovní poměr
Nástup: 1. 9. 2021
Odměna: 23 000,- Kč/měsíc
Dále nabízíme: 25 dní dovolené, 3 dny indispozičního volna, příspěvek na penzijní připojištění,
stravenky, příspěvek na očkování
Náplň práce: údržba a úklid veřejné zeleně, veřejného prostranství, údržba a opravy majetku obce,
práce s křovinořezem, sekačkou, traktůrkem, motorovou pilou, údržba techniky a zařízení, stavební
práce (včetně zdění), manipulace s náklady, úklid sněhu, zemní práce, sběr tříděného odpadu, práce
v lese i s použitím mechanizace, řízení motorového vozidla aj.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
státní občanství ČR, popř. trvalý pobyt v ČR, způsobilost k právním úkonům, vyučen, řidičský průkaz
skupiny B (osobní automobil), časová flexibilita
Výhodou: technická dovednost, samostatnost, praxe v oboru nebo oboru podobném, řidičský průkaz
skupiny T (traktor)
Práce není vhodná pro osoby se zdravotním omezením.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul
b) datum a místo narození
c) státní příslušnost
d) místo trvalého pobytu
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
f) datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
dovednostech týkajících se praxe uchazeče
2) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. U cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením.
3) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku lze podat osobně na podatelně Obecního úřadu Libějovice, Libějovice 26 nebo zaslat poštou
na OÚ Libějovice, Libějovice 26, 387 72 Libějovice, kontaktní osoba: p. Iralová tel. 383 382 064,
p. Chrt tel. 606 692 079.

Toto výběrové řízení nezavazuje ani jednu ze stran k uzavření pracovní smlouvy. Obec
Libějovice může toto výběrové řízení kdykoliv zrušit, bez udání důvodu.

Dne: 11. 8. 2021

Chrt Jan – starosta obce

