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Adresa:

73g 14 Ostravice č.577
297 046

tčo:

Telefon

:

558 412 541

Fax:

558 412 550

E-mail:
lnternet:

ou.

ostravice@obec-ostravice,

www. obec-ostravice.

cz

cz

oZNÁMENÍ
Starosta obce Ostravice vyhlašuje výběrové íízeníč. 4l2O17 na obsazení

pracovního mÍSta.

Druh

práce:

Instalatér, topenář, zámečník

Počet obsazovaných míst: 1
Platové zařazení: Platová třída 5, platoý stupeň podle délky praxe, možnost
postupného přiznaní osobního příplatku v souladu s platnými právními předpisy

Místo qýkonu práce: Ostravice, Obecní uřad v Ostravici, č. p. 577
Pracovní poměr: na dobu neurčitou s 3. měsíčnízkušební lhůtou
Předpokládaný nástup: ihned, nejpozději k 1. 6.2017
Charakteristika vykonávané práce :
ÚarZUa vodovodní a kanalizačnísítě, dělník idržby obce
hospodařsfví, údržbazeleně, řidič, provádění zímníidržby

a

odpadového

Požadované vzdělání: střednívzděláníbezmaturity (v/učnílist), sfredoškolské
vzděláni

Zákonné předpoklady:
- státní občan ČR nebo cizí sátníobčanstvís pobytem v ČR
- dosaženívěku 18 let

-

způsobilost k právním úkonům,bezúhonnost

požadované dovednosti :
- samostatnost, spolehlivost, kreativita
- řidičský prtů<az skupiny B, B+E výhodou, popř. získénískupiny
I2l2017
- umění jednat s lidmi, dobré komunikačníschopnosti

E

do

přihláška musí obsahovat:

-

jméno, příjmení,titul
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
čísloOP nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o občana cizí státní
příslušnosti
v případě možnosti telefonní kontakt
dafum a podpis uchazeče

Doklady, které zájemce k přihlášce připojí:
- strukturovaný životopis s uvedením údajůo pruběhu vzďěIání,

-

dosavadních zaměstnáních a odbomých znalostech a dovednostech,
originál v}pisu z evidence rejstříku trestu ne staršínež 3 měsíce, u cizích
státních příslušníkůdoklad osvědčující bezúhotrnost vyďaný domovským

státem, pokud takoqf domovský stát nevydává, doložíčestn;fm

-

prohlášením,
ověřenou kopii dokladu o nejvyššímdosaženémvzďělání.

Vyhlašovatel si vybrazuje právo zrušit ýběrové íízenínebo nevybrat žádného
uchazeče.

s požadovanými doklady zašlete (nebo doručte fla podatelnu
obecního úřadu) nejpozději do 31. 03.2017 do 09:00 hodin na adresu:

Přihlášky

obecní úřad ostravice
739 14 Ostravice č.p. 577

vždy v uzavřené obálce - označenéo,NEOTVÍnar - wýběrové íízeníč.
412017 - instalatér, topenář, zámečník.Na obálce uveďte jméno, příjmenía

adresa přihlašovaného.

Zaslané materiáIy budou po ukončenívýběrového íízeniskartovány.
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___zfa, .Ing. Miroslav Mališ
starosta obce ostravice

