Obec Troubsko
Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko
IČ: 00282723, tel.: 547 227 054
________________________________________________________________

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení místa – pracovník údržby
Místo výkonu práce: katastrální území obce Troubsko.
Práce bude vykonávána na základě uzavřené Pracovní smlouvy.
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Charakteristika vykonávané práce: hlavní pracovní poměr
Náplň práce:
• celoroční pravidelná údržba místních komunikací a veřejné zeleně, komplexní
zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství v letním i zimním ročním období
- sekání trávy, úklid spadaného listí, zastřihování keřových porostů a živých
plotů, prořez a kácení stromů, zametání chodníků a komunikací, úklid sněhu a
posyp chodníků a komunikací v zimním období,
• drobná údržba budov a ostatního majetku obce,
• součinnost při opravách většího rozsahu,
• opravy a údržba techniky,
• odvoz komunálního odpadu z nádob umístěných na veřejných prostranstvích
obce, v chatové oblasti, včetně úklidu sběrných míst.
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění. Zařazení 7. platová třída (základní platové rozmezí a dle
odpracovaných let je 18.680 Kč – 27.260 Kč).
Zaměstnanecké benefity.
Požadavky:
• zodpovědnost za svěřený majetek
• schopnost samostatné práce
• způsobilost k právnímu jednání
• spolehlivost
• občanská a morální bezúhonnost
• řidičské oprávnění skupiny B, výhodou T

Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
•
•
•
•
•

jméno, příjmení, datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého obytu
telefonní číslo, případně emailová adresa
datum a podpis

K přihlášce přiloží uchazeč následující doklady:
•
•
•
•

strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně pro
potřeby výběrového řízení

Přihlášku je možné doručit osobně nebo poštou na adresu Obecní úřad Troubsko,
Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko.
Zalepená obálka musí být označena slovy „Výběrové řízení – pracovník údržby.“
Termín podání přihlášky: 31.12.2022
Obec Troubsko si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

V Troubsku 24.10.2022

……………………………
Mgr. Markéta Bobčíková
starostka obce

