MĚSTO KLECANY
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
STAROSTA MĚSTA KLECANY
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
A
VEDOUCÍ STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Místo výkonu práce:
Druh práce:
Platové zařazení:

katastrální území města Klecany
strážník městské policie, vedoucí strážník městské policie
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů – do úspěšného složení zkoušky 6. platová
třída, po úspěšném složení zkoušky 7. - 8. platová třída
Předpokládaný nástup: ihned
Nabízíme:
• Práci v již zaběhnuté MP
• Rizikový příplatek, osobní ohodnocení
• 25 dnů dovolené
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Příspěvek na stravu
• Dobré platové podmínky
• Služební byt
Požadavky na uchazeče dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů:
• Státní občanství ČR
• Věk minimálně 21 let
• Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• Bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.
• Spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.
• Zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb.
Další požadavky:
• Řidičský průkaz skupiny „B“
• Platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní policie výhodou (u
vedoucího strážníka podmínkou)
• Absolvování psychologického vyšetření
• Znalost práce na PC
• Zbrojní průkaz skupiny „D“
Přihláška zájemce musí obsahovat:
• Zřetelné označení nadpisem „Výběrové řízení – (VEDOUCÍ) STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ
POLICIE“
• Jméno a příjmení (případně akademický titul)
• Datum a místo narození
• Státní příslušnost
• Místo trvalého pobytu
• Číslo občanského průkazu

•
•

Telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty
Datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí:
• Strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu zaměstnání, případné praxe
u bezpečnostních složek, odborných znalostí a dovedností
• Kopie dokladu o nejvyšším vzdělání
• Případné další kopie dokladů o získání jiných odborných znalostí
• Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Způsob podání přihlášek:
• Osobně (na podatelnu městského úřadu) nebo prostřednictvím České pošty
• Obálku zřetelně označte textem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ
POLICIE – NEOTEVÍRAT“
Místo podání přihlášek:
• Městský úřad Klecany-podatelna, U Školky 74, 250 67 Klecany
Lhůta pro doručení přihlášek:
• Do 30.6.2021
Informace k pracovnímu poměru:
• Uchazeč se po přijetí k Městské policii Klecany stává zaměstnancem města Klecany.
V případě, že uchazeč není držitelem platného osvědčení odborné způsobilosti
strážníka obecní policie, je jako čekatel zařazen do přípravného kurzu
v akreditovaném Školícím středisku v Mělníku. Absolvuje také výcvik k používání
služební zbraně a donucovacích prostředků. Po úspěšném složení zkoušky je
oprávněn vykonávat činnost strážníka městské policie.
Upozornění:
• U přihlášek je důležité datum doručení, nikoliv odeslání
• Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit,
případně zrušit výběrové řízení
• Důvody nepřijetí se neoznamují
• Podáním přihlášky zájemce souhlasí s tím, že pro potřeby výběrového řízení bude
nakládáno s jeho osobními údaji
Termíny pohovorů s vybranými uchazeči budou upřesněny.
Bližší informace u paní Procházkové:
Tel.: 777 153 507, email: prochazkova@mu-klecany.cz
Bc. Daniel Dvořák
starosta města
Vyvěšeno na úřední desce města Klecany:
Sejmuto:

