OZNÁMENI
Městský úřad Pohořelice s rozšířenou působností hledá vhodného uchazeče
k obsazení funkčního místa

Elektrikář - řidič vysokozdvižné montážní plošiny
Požadavky pro výkon funkce:
•
•
•
•
•
•

státní občanství ČR nebo trvalý pobyt na území ČR
vzdělání: vyučen v oboru elektro, zkoušky podle §14 vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti, §6 a §8,
výhodou §9
manuálně zručný, samostatnost
bezúhonnost, dobré komunikační schopnosti a vstřícné jednání s občany
řidičský průkaz sk. C, obsluha vysokozdvižné plošiny
dobrý zdravotní stav

Předpokládaná náplň práce: údržba a oprava veřejného osvětlení, drobné údržbářské práce v bytových a
nebytových prostorách, včetně sportovní haly
Platové podmínky: řídí se zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. v platném
znění, příloha č. 2 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
platová třída 5-6 dle praxe a pracovní náplně
Benefíty: 5 týdnů dovolené, zajištěné stravování, příspěvek na penzijní pojištění, bezúročné půjčky, 5 dnů
placeného zdravotního volna, příjemné pracovní prostředí

Termín nástupu: září - říjen, případně dohodou
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
•
•
•
•
•
•

jméno, příjmení, titul zájemce
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
datum a podpis zájemce, telefon, spojení

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
•
•
•
•

strukturovaný životopis
originál výpisu z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto řízení, ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami v uzavřené
obálce označené „NEOTVÍRAT“ VŘ - elektrikář do 31. 8. 2019 na adresu:
Městský úřad
Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Bližší informace poskytne p. Formanová tel. 519 301 384, 728 472 967
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

