OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice „strážník OP Mratín“
místo výkonu práce:
pracovní poměr:

Kostelecká 131, Mratín (dle denního plánu služeb)
na dobu určitou – po úspěšném složení zkoušek z odborné způsobilosti
přechod pracovní smlouvy na dobu neurčitou
pracovní úvazek:
40 hod./týden
platové zařazení:
platová třída 6. dle nařízení vlády č. 564/2006Sb., (po úspěšném složení
zkoušky z odborné způsobilosti zařazení do 7. platové třídy)
předpokládaný termín nástupu: březen 2015, popř. dle dohody
Předpoklady:
- věk na 21 let
- státní občanství ČR
- střední vzdělání s maturitou
- bezúhonnost
- spolehlivost
- zdravotní způsobilost
Požadavky:
- uživatelská znalost práce na PC
- řidičský průkaz skupiny „B“
- dobré komunikační schopnosti
- časová flexibilita
- dobrá fyzická kondice
- platné osvědčení pro výkon povolání strážníka výhodou
Písemná žádost uchazeče musí obsahovat:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, tel. kontakt
- datum a podpis uchazeče
K žádosti uchazeč předloží:
- strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o bezúhonnosti a čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4a) a § 4b) zákona
č. 553/1991Sb., zákona o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
- doklad lékaře o zdravotní způsobilosti
- úředně ověřená kopie dokladu o složení zkoušky odborné způsobilosti (nepovinná příloha
přihlášky)
Místo, způsob a lhůta pro podání žádosti:
- lhůta pro podání přihlášky: 16.02.2015
- způsob podání přihlášky: poštou na adresu Obecního úřadu Mratín, Kostelecká 131, 250 63
Mratín nebo osobně do podatelny Obecního úřadu Mratín, 1. patro, Kostelecká 131, 250 63
Mratín nejpozději do 16.02.2015 do 12.00 hod.
- žádosti podávejte v zalepené obálce s označením „STRÁŽNÍK“
- vybraní uchazeči budou po dohodě termínu pozváni k osobnímu pohovoru
Formuláře čestného prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a) a o spolehlivosti dle § 4b) zákona o obecní
policii jsou přílohou tohoto oznámení, nebo je lze získat na podatelně Obecního úřadu Mratín,
Kostelecká 131, 250 63 Mratín.
Bližší informace podá pověřený zastupitel:
p. Miroslav Bukovský, tel.: 602 420 118, starosta@mratin.cz
Ing. Jiří Falek
starosta obce Mratín
v.r.

