OBEC RADKOV
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta obce Radkov vyhlašuje

Výběrové řízení na obsazení pozice dělník na údržbu a úklid obce
Pracovní náplň:
• Běžná údržba veškerého majetku obce včetně údržby veřejné zeleně
• Řidič motorových vozidel
• Letní a zimní údržba chodníků, komunikací a veřejných prostranství (pracovní
pohotovost)
• Obsluha a údržba ČOV a DČOV
• Součinnost s ostatními zaměstnanci (VPP)
• Další pracovní náplň bude upřesněna při výběrovém řízení
Zařazení: dělník
Místo výkonu práce: k. ú. Radkov u Vítkova
Pracovní poměr: doba neurčitá, tříměsíční zkušební doba
Pracovní úvazek: plný, jednosměnný provoz
Předpokládaný nástup: dle dohody
Požadované vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem, základní s praxí
Jiné požadavky:
• Samostatnost při řešení technických problémů, spolehlivost, manuální zručnost,
zodpovědnost, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení
• Řidičský průkaz skupiny B, C, T
• Organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi
• Zdravotní způsobilost odpovídající fyzické práci ve venkovním prostředí
• Trestní bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
• Praxe na obdobné pozici výhodou
• Praxe s obsluhou pracovních strojů výhodou
• Pobyt v obci Radkov a v jejím bezprostředním okolí výhodou
Obsah přihlášky: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, telefonní
kontakt, e-mail uchazeče, podpis uchazeče.
Požadované podklady k přihlášce:
• strukturovaný životopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů max. 3 měsíce starý
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• telefonní kontakt a e-mail
• souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

Platové zařazení: 5-6. platová třída, v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, odměny a prémie po
zkušební době.
Zaměstnanecké benefity: např. příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní, důchodové
pojištění
Místo a způsob předání: písemnou přihlášku s požadovanými doklady doručte osobně
nebo poštou do 15. 3. 2019 na adresu: Obec Radkov, Radkov 58, 747 84 Radkov
v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DĚLNÍK NA ÚDRŽBU A ÚKLID
OBCE - neotvírat, s uvedením adresy podavatele.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče.
Bližší informace: Petr Dubový, starosta obce, tel.: 724184399

V Radkově dne 11. 2. 2019

Petr Dubový
starosta obce

