MČsto Jílové Mírové nám. 280 407 01 Jílové
VeĜejná výzva
ýj. JIL/7070/2016/TAJ

Tajemnice MČstského úĜadu Jílové zveĜejĖuje
veĜejnou výzvu k pĜihlášení zájemcĤ na obsazení pozice:

DČlník þištČní mČsta OMH (MČÚ Jílové)
Popis práce:

SUiFHVSRþtYDMtFtY~GUåEČD]DMLãWČQtþLVWRW\PČVWD±PtVWQtNRPXQLNDFHNDQDOL]DFH
YHĜHMQp RVYČWOHQt PČVWVNi ]HOHĖ ]DKUDGQLFNp SUiFH Ĝt]HQt PRWRURYêFK YR]LGHO
VN % SĜtSDGQČ VN & 7  YþHWQČ QDNOiGN\ D Y\NOiGN\ SĜHSUDYRYDQêFK EĜHPHQ
REVOXKD RSUDYD D ~GUåED VYČĜHQp WHFKQLN\ Y\NRQiYiQt ]LPQt ~GUåE\ NRPXQLNDFt
±PHFKDQLFNpUXþQt SUiFHYQRFL 

Druh pracovního pomČru:

QDGREXXUþLWRXPČVtFĤ VH]NXãHEQtGRERXPČVtFH VQiVOHGQRXPRåQRVWt
]PČQ\WUYiQtSUDFRYQtKRSRPČUXQDGREXQHXUþLWRX

PĜedpokládaný termín nástupu: ihned, popĜ. dle dohody
PĜedpoklady pro vznik pracovního pomČru:
• státní obþanství ýR, popĜ. obþanství cizího státu s trvalým pobytem v ýeské republice (podmínkou komunikace
v þeském nebo slovenském jazyce)
• vČk minimálnČ 18 let; zpĤsobilost k právním úkonĤm; trestní bezúhonnost
Další požadavky pro vznik pracovního pomČru:
• stĜední odborné vzdČlání s výuþním listem (min. základní vzdČlání)
• Ĝidiþský prĤkaz min. sk. „B“, výhodou sk. „C“, „T“
• zdravotní stav – bez omezení pro práce zaĜazené do III. kategorie (hluk, vibrace), pro práce v noci, ve výškách,
odolnost vĤþi zátČži chladem, horkem a alergeny
• þasová flexibilita
Uchazeþ doloží následující doklady:
• životopis s tČmito údaji:
– jméno, pĜíjmení a titul; datum narození; státní pĜíslušnost, místo trvalého pobytu;
– pĜehled dosavadních zamČstnání
– informace o odborných znalostech a dovednostech
– kontakt: e-mailová adresa, þíslo telefonu
– datum a podpis uchazeþe
• kopie tČchto dokladĤ: výpisu z evidence RejstĜíku trestĤ, dokladu o nejvyšším dosaženém vzdČlání, osvČdþení
nebo prĤkazu odborných dovedností (originály pĜedloží uchazeþ pĜi ústním pohovoru).
Další informace:

Helena JavĤrková, vedoucí OMH MČÚ Jílové,
tel: 724 252 661 (725 776 491), e-mail: mh1@mujilove.cz (mh@mujilove.cz )

LhĤta pro podání pĜihlášky:

24 11. 2016 do 12.00 hod.

Místo a zpĤsob pĜihlášení zájemcĤ:
Požadované doklady doruþte v uzavĜené obálce s oznaþením: „VÝZVA – DċLNÍK OMH“ a „NEOTEVÍRAT“ :
- osobnČ do podatelny MČÚ Jílové, Mírové námČstí 280, 407 01 Jílové nejpozdČji do 24.11.2016 do 12.00 hod.
nebo
- poštou na adresu : MČstský úĜad Jílové, k rukám tajemnice, Mírové námČstí 280, 407 01 Jílové, a to tak, aby
byla doruþena na MČstský úĜad Jílové do 24.11.2016
3RVN\WQXWtPYêãHSRåDGRYDQêFKGRNODGĤGiYiWHVRXKODVVY\XåLWtPRVREQtFK~GDMĤYQLFKREVDåHQêFKSURYQLWĜQtSRWĜH
EX0ČVWVNpKR~ĜDGX-tORYp1D9DãLåiGRVW9iPEXGRXYãHFKQ\9iPL]DVODQpPDWHULiO\SRXNRQþHQtYêEČUXXFKD]HþH
YUiFHQ\
9\KODãRYDWHOVLY\KUD]XMHSUiYR]UXãLWWXWRYê]YXEH]XYHGHQtGĤYRGXQHERQHY\EUDWQD]iNODGČWpWRYê]Y\åiG
QpKRXFKD]HþH
Jílové, 4.11.2016
Ing. Radka Tomanová v.r.
tajemnice MČÚ Jílové

