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Starostkaobce Bzová vyhlašuje veřejnou výzvu na funkci:

Technický pracovník obce
celku: obec Bzová, IČ 00233188,DIČ CZ0O233188se
Název územníhosamosprávného
sídlemBzová č.p.52,267 43
Místov-ýkonupráce:obec Bzová
termínnástupu:01. 3. 20I] nebodle dohody
Předpokládaný
Pracovní úvazek:40 hodin týdně, tj. úvazek 1,00 od pondělí do pátku, někdy nutno
přesěasové
ptáce,např.při prováděnísezónníchprací
Pracovnípoměr:na dobu neurčitouse zkušební
dobou
P|atovézatazení:dle ziíkonač.26212006
Sb.,zákoníkpráce,v platnémznění,naÍízení
vlády č.
56412006Sb.' o platovýchpoměrechzaměstnanců
ve veřejnýchslužbácha správěv platném
zněni
Náplň práce:
:udržovánía drobnéopra\y techniky,dopravníchprostředků,
strojůazařizení
: zajišťovtíníídržby
aběžnýchopravnemovitostíobce
: obsluhaaudržbakotlůna nemovitostechv majetkuobce
= zimni a letníúďržbakomunikací
: péče
o veřejnouze|eň'a veřejnáprostranství
: pomocpři kulturnícha společenských
akcíchobce
Předpoklady:
: státníoběanstvíČR,popř. občanství
cizíhostátus trvalýmpobyem v ČR
: fyzická osoba,která dosáhlaminimálněvěku 18 let a je způsobilák právním
úkonům
: trestníbezúhonnost
: dobý zdravotnístav
Dalšípožadavkypro vznik pracovníhopoměru:
: vyučení
v oboru_ výučnílist _ přednostněv technickém
oboru
= spolehlivost,samostatnost
: aktivnípřístupk řešeníproblémů,
manuálnízručnost
: řidičskéoprávněnískupina:B a T
: časováflexibilita
= výhodou:osvědčení
odborné
způsobilosti
v elektrotechnice
dle vyhláškyč.50/78Sb.;
twa|ýpobyt v obci Bzová
Písemnápřihláškauchazeče
k whlášenéveřejnévýzvě musíobsahovat:
: jménoa příjmení
: datuma místonarozeni
: státnípříslušnost

: místotrvaléhopobytu
: čísloobčanskéhoprůkazu (de-li o cizího státníhopříslušníka_ číslodokladu o povolení k
pobytu)' telefonní spojení,e-mail
:dafum a podpis uchazeče
Povinnépřílohy:
: ověřená kopie dokladu o nejvyššímdosaŽenémvzděIáni
: výpis z evidence rejstříku trestůne staršínež 3 měsíce (u cizích státních příslušníkůtéž
obdobný doklad osvědčujícíbezúhonnost'pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloŽíse bezúhonnostčestnýmprohlášením)
: životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech
: písemnýsouhlas se Zpracováním,uchoviíníma poskýnutím osobníchúdajůtřetí
osobě pro účelyveřejnévýzvy ve smyslu zékonač.101/2000Sb., o ochraně
osobníchúdajůa to po celou dobu jeho twání
= kopie řidičskéhooprávnění a osvědčenío absolvovaných kurzech a školeních
Lhůtapro podanípřihlášky:
Lhůtapro podanípřihlášekje do: 20. 2.2017
Přihlášku|zepodat osobně napodatelně obecníhoúřaduBzová,Bzová52,267 43
Přihláškulze odeslatpoštouna adresu:obecníhoúřaduBzová,Bzová52,267 43
Kontaktní osoba _ starostka obce

3r1 533435

Mgr. Václava Flaišmanová' obec.bzova@,io|.cz,

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výmu kdykoli v jejím průběhu, případně
nevybrat žádnéhouchazeče,nebo vyhlósit v případě potřeby dalšíkolo veřejnévýzvy.
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