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Město odolena Voda

Staľostka města odolena Voda vyhlašuje výběľovéŕizenína obsazení pľacovního místa

stľážníkMěstské policie Odolena Voda
Místo vÝkonu pľáce: uzemní obvod působnosti Městské policie odolena Voda
PředpokládanÝ nástup: I. I0.2019 nebo dle dohody
- platové zařazení dle nařízenívlády č,.56412006 Sb. v platném znění

Co nabízíme:

-

stravenky
25 dnů dovolené

zajímavou a odpovědnou práci
služební bý

Požadavky na uchazeče:
státní občanství ČR (viz $ 4 zákona 553lIg9I Sb., o obecní policii)
minimální věk 21 let (viz $ 4 zákona 553l|991 Sb., o obecní policii)
střední vzděltlní zakončené maturitní zkouškou (viz $ 4 zttkona 553lI991Sb., o obecní
policii)
bezúhonnost dle $ 4azákona553l199I Sb., o obecní policii
spolehlivost dle $ 4b zákona 553l1991 Sb., o obecní policii
zdravotní způsobilost dle $ 4c, zákona 553ll99I Sb., o obecní policii
osobní iniciativu, časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce i práce v týmu,
dobľou komunikativnost s lidmi, odolnost vůčistľesu a zátěžovým situacím, dobrou
fyzickou kondici, ochotu učit se novým věcem
dobľá znalost práce na PC (Woľd, Excel, intemet, apod')
řidičský prtlkaz skupiny B
zodpovědnost a schopnost komunikace
zák|adni právní povědomí

Přihláška musí obsahovat:

jméno, příjmení, datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu, kontaktní adresa (e-li rozdílná od trvalého pobytu)
číslotelęfonu, e-mailovou adręsu
čísloobčanskéhoprůkazu
datum a podpis uchazeče

K přihlášce nutno doložit:

struktuľovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání,
dosavadníchzaměstnźtní a odboľných znalostech týkajících se vypisovaného pľacovního
místa
výpis z evidence Rejstříku tľestů, ne starší neŽ 3 měsíce

úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyššímdosaŽeném vzdělání
kopie dalšíchdokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia

motivačnídopis
fotografii uchazęče (můžebýt součástíŽivotopisu)
čestnéprohlášení o bezúhonnosti dle $ 4a odst. 1 písm. b) a c), zákona č. 553/199l Sb.'
o obecní policii, v platném znění
čestnépľohlášenío spolehlivosti dle $ 4b odst. 4, zźlkona č,. 55311991 Sb., o obecní
policii, v platném zněni
výpis z evidenčníkaľty řidiče, ne staľšínež 3 měsíce
lékařský doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce strážníka (dle vyhlášky MV
č,. 444l2OO8 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážĺika, čekatele a
a
strážníkaobecnípolicie) a lékařské potvľzení o schopnosti výkonu práce v noci
schopnosti řídit vozidla s modrym výstražnýmzaŕizením
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účelytohoto výběľového
iizení,ve smyslu zákonač. 101/2000 Sb., o ochľaně osobních údajů
Písemnépřihlášky doľučtenejpozději do9.7 2019 do 15:00 hodĺn na podatelnu Městského
rĺřadu Odolena Vodao Dolní náměstí 24,250 70 odolena Voda v označené obálce..Výběrové
iména. adręsv
é nolicie C)dolena Voda - NEOTEVIRAT" s
řízeni - strźňnik
uchazečůa adľesáta.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zľušit toto výběrovéŤízeníkdykoliv v jeho průběhu.

.MĚsŤo.oDotENA

Hana Plecitá
starostka města

VODA

- Dolnínáměstí 14
odolena Voda
Vďđ' 259'70
tc
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