OBEC SKALICE
Skalice 32, 503 03 Smiřice

přijme zaměstnance na místo:

TECHNICKÝ PRACOVNÍK OBCE

Místo výkonu práce: obec Skalice
Druh pracovního poměru: hlavní pracovní poměr s pracovním úvazkem 40 hodin týdně,
na dobu určitou s délkou trvání 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce, s možností prodloužení
na dobu neurčitou.
Začátek pracovního poměru: podle dohody, předpoklad od 2. 5. 2019
Základní předpoklady uchazeče:
▪ státní občanství ČR,
▪ cizí státní občan, pokud má trvalý pobyt v ČR,
▪ dosažení věku 18 let, bezúhonnost.
Kvalifikační předpoklady:
▪ střední vzdělání s maturitní zkouškou
▪ nebo střední vzdělání s výučním listem
(přednostně v technickém oboru)
Další požadavky:
řidičské oprávnění skupiny B (další skupiny vítány)
▪ komunikativnost, samostatnost, flexibilita, zodpovědnost, spolehlivost
▪ dobrý fyzický stav
▪ osvědčení podle vyhlášky č. 50/78 Sb., svářečský průkaz či jiné obdobné osvědčení
o odborné způsobilosti vítáno
▪

Náplň práce:
▪

▪

▪
▪

▪

obsluha strojů a zařízení v majetku obce (malotraktor, zahradní traktor, multikára,
sekačka, křovinořez, pila apod.),
zajišťování údržby, běžných oprav, revizí a provozních prohlídek strojů a zařízení
v majetku obce,
správa budov ve vlastnictví obce,
zajišťování požární bezpečnosti objektů, kontrol a revizí hasicích přístrojů, hydrantů,
komínů a protipožárních zařízení obce,
monitorování pozemků s ekologickou zátěží (skládky),

drobná údržba obecního majetku (opravy, nátěry apod.),
▪ údržba veřejného prostranství v obci, včetně úprav zeleně,
▪ dohled na pořádek a čistotu obce,
▪ správa a údržba komunikací (úklid, průběžná kontrola stavu, likvidace plevele, zimní
údržba apod.),
▪

drobné stavební práce,
▪ pomoc při zajišťování kulturních akcí,
▪ a další činnosti zadané zaměstnavatelem.
▪

Platové zařazení: dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě v platném znění a Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu
prací ve veřejných službách a správě. Po zkušební době možnost osobního ohodnocení
v závislosti na zapracování a kvalitě vykonávané práce.
Lhůta pro podání přihlášky: do 22. dubna 2019 do 18:00 e-mailem: obec.skalice@tiscali.cz,
poštou na adresu Obecní úřad Skalice, Skalice 32, 503 03 Smiřice nebo osobně na obecní úřad
po předchozí domluvě na tel.: 607 969 486.
Povinné přílohy k přihlášce:
▪ strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosaženém vzdělání, dosavadních
▪

▪

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie maturitního vysvědčení či výučního
listu)
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců.

Bližší informace podá: Mgr. Pavel Kavalír, tel:. 607 969 486, e-mail: obec.skalice@tiscali.cz

