Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starostka obce Sebranice v souladu s ustanovením §7 zákona č.312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent( ka) úseku místního hospodářství
Tento úsek zajišťuje úklid a údržbu komunikací ve správě obce, včetně zimní údržby, provádí správu a
údržbu mobiliáře a budov obce a hřbitova, zajišťuje správu, údržbu a úklid veřejných ploch, zeleně a
obecního lesa, zajišťuje provoz restaurace a koupaliště .
Zákonné předpoklady:
Dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka, fyzická
osoba, která je občanem České republiky nebo je cizím státním občanem s trvalým pobytem v České
republice
Požadujeme:
Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
Způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, vstřícnost, spolehlivost
Dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
Dovednost pracovat s PC (Office, internet, elektronická pošta)
Morální předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě
Řidičský průkaz skupiny B, B1, popřípadě T
Praxe ve státní správě vítána, znalost právních předpisů souvisejících s nabízenou prací. Řídící
schopnosti nutné (pracovník tohoto úseku vede tým pracovníků údržby a úklidu obce,
personál pohostinství)
Výhoda:
Zkouška zvláštní odborné způsobilosti
Samostatnost, časová flexibilita
Rozhodný/á, vysoce odolný/á proti stresu
Náležitost přihlášky:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, doručovací
adresa, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, e-mailová adresa, datum a podpis
K přihlášce doložte:
Strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
Výpis z rejstříku trestů- originál(ne starší 3 měsíce)
Ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
Kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání
Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání (ne starší 2 měsíce)

Místo výkonu práce:
Obec Sebranice, 569 62 Sebranice 30
Pracovní poměr:
Doba neurčitá
Platové zařazení:
Dle zákona č. 262/2006Sb. Zákoník práce, v platném znění, nařízení vlády č. 564/2006 Sb. O
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a
nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady,
v platném znění.
Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu úřadu, popřípadě zašlete
poštou na adresu:
Obecní úřad Sebranice, 569 62 Sebranice 30 nejpozději do 24.2.2012 do 13:00 hodin.
Na obálce označte: „Neotvírat- výběrové řízení – referent úseku místního hospodářství“.
Bližší informace o pracovním místě u starostky obce Lenky Karalové na telefonu 461 745 133.
Předpokládaný nástup do zaměstnání je 1.4.2012, popřípadě po dohodě s vybraným uchazečem.

Toto oznámení bylo zveřejněno dne 2.2.2012 vyvěšením na úřední desce a umístěním na webových
stránkách obce Sebranice www.sebranice.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové
řízení bez udání důvodu. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti
s účastí ve výběrovém řízení.
V Sebranicích dne 1.2.2012
Lenka Karalová, starostka obce

