OBEC PANENSKÉ BŘEŽANY
HLAVNÍ 17, PANENSKÉ BŘEŽANY, 250 70 ODOLENA VODA

Obec Panenské Břežany v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a s nařízením vlády č. 222/2010
Sb., o katalogu prací ve veřejné službě,
vyhlašuje

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
TECHNICKÝ PRACOVNÍK ÚDRŽBY OBCE
Místo výkonu práce: katastrální území obce Panenské Břežany
Předpokládaný nástup: 1. 9. 2020 nebo dle domluvy
Pracovní poměr: HPP na dobu určitou v délce 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou
Pracovní doba: plný úvazek 1,0 (40 hodin týdně), začátek i konec pracovní doby dle domluvy
Platová třída: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, je pozice zařazena do 5. platové třídy
s možností osobního ohodnocení (předpokládaný plat je cca 23 000,- Kč/měsíc v závislosti na délce praxe a výši
osobního ohodnocení)
Nabízený úvazek a plat je možné navýšit o částečný úvazek na pracovním místě školníka v příspěvkové
organizaci obce – ZŠ a MŠ Panenské Břežany.

PŘEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU:
•
•
•

státní občanství ČR, v případě cizího státního občana trvalý pobyt v ČR a splnění podmínek dle zákona
č. 326/1999 Sb.
věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům
trestní bezúhonnost

POŽADAVKY:
•
•
•
•

minimálně střední odborné vzdělání (výuční list jakéhokoli technického oboru)
řidičský průkaz skupiny B
ochota absolvovat povinná školení BOZP a školení práce s technikou (motorové pily, křovinořezy)
samostatnost, manuální zručnost, pracovitost, zodpovědnost, kreativita

NÁPLŇ PRÁCE:
•
•
•
•

úklid a údržba veřejných prostranství
správa a údržba místních komunikací – údržba, sanace vzniklých nedostatků, upozornění
zaměstnavatele na nedostatky, údržba obecních chodníků, čištění, prosekávání, odstraňování plevele
údržba obecní zeleně – sečení a vysévání trávy, úklid, řezání náletů, kácení a prořezávání stromů a keřů,
zalévání zeleně, odklízení listí a plodů z obecních pozemků
údržba majetku – opravy drobných nemovitých a movitých věcí (obecní bytové domy, dětské hřiště,
lavičky, zastávky apod.)

•
•
•
•

péče o komunální techniku (malotraktor, terra VARI, motorová pila, křovinořez, sekačka, motorový kartář,
fukar na listí apod.)
v zimním období údržba místních komunikací a majetku, odklízení sněhu, posypové práce
odpady – evidence kontejnerů, úklid odpadových hnízd, košů a popelnic, vývoz bioodpadu na
kompostárnu
pomoc při přípravě obecních akcí

VÝHODOU:
•
•
•
•
•

znalost obsluhy malotraktoru s radlicí (zimní prohrnování sněhu z místních komunikací)
znalost práce s motorovou pilou, křovinořezem
jakákoli odbornost je přidanou hodnotou pro tuto pracovní pozici
praxe v jakémkoli technickém oboru
reference od předcházejícího zaměstnavatele

CO NABÍZÍME – BENEFITY:
•
•
•
•
•
•

5 týdnů dovolené
stravenky
příspěvek na dovolenou z FKSP
pravidelné zvyšování platu dle odpracované praxe
stabilní a dlouhodobé zaměstnání
malý pracovní kolektiv a příjemné pracovní prostředí klidné obce

PÍSEMNÁ PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:
•
•
•
•
•

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, datum a podpis zájemce
strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní zaměstnání a odborné znalosti a dovednosti
originál nebo ověřenou kopii z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
originál nebo ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas se zpracováním osobních údajů

DALŠÍ INFORMACE:
•
•
•
•

po ukončení výběrového řízení budou poskytnuté doklady všem uchazečům vráceny
nevyžádané osobní údaje budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány
vyhlašovatel si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho
průběhu
bližší informace poskytne starosta obce – 774 484 813; starosta@panenskebrezany.cz

Písemnou přihlášku doručte poštou nebo osobně v obálce označené „Neotvírat – výběrové řízení – technický
pracovník“ nejpozději v pátek 26.08.2020 do 12:00 hod. na adresu:
Obecní úřad Panenské Břežany
Hlavní 17
250 70 Panenské Břežany

V Panenských Břežanech 10. 8. 2020

Mgr. Martin Hakauf
starosta obce

