OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení pracovní pozice „Strážník Obecní policie obce Šestajovice“

Místo výkonu práce: Obec Šestajovice včetně obcí daných veřejnoprávními smlouvami.
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Pracovní úvazek bude 37,5 hod. (nepřetržitý pracovní provoz). Nabízíme práci v dobrém kolektivu
Platové zařazení dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika vykovávané práce je výkon povolání strážníka obecní policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný termín nástupu: IHNED

Předpoklady:
-

bezúhonnost

-

státní občanství ČR

-

spolehlivost

-

věk nad 21 let

-

zdravotní způsobilost

-

vzdělání minimálně střední s maturitou

Požadavky:
-

Řidičské oprávnění sk. B

-

Zbrojní průkaz skupiny „D“ a „E“ výhodou

-

Uživatelská znalost práce na PC

-

Dobré komunikační schopnosti

-

Časová flexibilita

-

Dobrá fyzická kondice

-

Platné osvědčení pro výkon povolání strážníka výhodou

Písemná žádost uchazeče musí obsahovat:
-

Jméno, příjmení, titul

-

Datum a místo narození

-

Státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní kontakt

-

Datum a podpis uchazeče

K žádost uchazeč přiloží:
-

Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních

-

Výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

-

Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-

Česné prohlášení o bezúhonnosti a čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4a) a § 4b) zákona č.
553/1991 Sb., zákona obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

-

Doklad lékaře o zdravotní způsobilosti

-

Úředně ověřená kopie dokladu o složení zkoušky z odborné způsobilosti (nepovinná příloha
přihlášky)

-

Kopie zbrojního průkazu – pokud uchazeč zbrojní průkaz vlastní (nepovinná příloha přihlášky)

Místo, způsob a lhůta pro podání žádosti:
-

Lhůta pro podání přihlášky: do 22.7.2015

-

Způsob podání přihlášky: poštou na adresu Obec Šestajovice, Husova 60, 1250 92 Šestajovice, nebo
osobně do podatelny obecního úřadu (sídlo tamtéž), nebo prostřednictvím datové schránky DS:
vm4b5e2, nebo elektronicky na email: fakturace@sestajovice.cz nejpozději do 22.7.2015 do 17:00
hodin

-

Žádosti podávejte v zalepené obálce s označením „STRÁŽNÍK“, v případě elektronické komunikace
uveďte do názvu označení „STRÁŽNÍK“.

-

Vybraní uchazeči budou po dohodě termínu pozváni k osobnímu pohovoru.
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