Město Kostelec nad Orlicí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Řidič sk. C, manipulační dělník
(PP na dobu neurčitou)
Místo výkonu práce:

Technické služby Kostelec nad Orlicí

Předpoklady:

fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř.
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České
republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá
k právním úkonům, je bezúhonná

Požadavky:
dosažené vzdělání

SOU bez maturity

další požadavky

řidičský průkaz sk. B, C, profesní průkaz
samostatnost, spolehlivost a důslednost při plnění pracovních
úkolů,
asertivní jednání, dobré komunikační schopnosti, flexibilita

Náplň práce:

řidič sk. C, provádění prací týkajících se drobných oprav
chodníků a komunikací, provádění drobných zednických a
pomocných prací, údržba zeleně stroji Rondo, Stiga, zimní
údržba

Platové zařazení:

5. platová třída (dle platného katalogu prací NV č. 222/2010 a NV
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě)

Nástup:

dle dohody

Nabízíme:

5. týdnů dovolené, stravenky, sociální fond (příspěvek na
penzijní připojištění nebo životní pojištění)

Přihlášky zasílejte na adresu: Městský úřad Kostelec nad Orlici, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, Palackého náměstí 38 nebo osobně předkládejte na sekretariát vedení města
(budova čp. 38).
Uzávěrka přihlášek:

dne 15.11.2018 do 12:00 hodin (v této lhůtě musí být
přihláška doručena). Obálky označte VŘ – TS –
NEOTEVÍRAT.
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Město Kostelec nad Orlicí
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Formulář PŘIHLÁŠKY je k dispozici na www.kostelecno.cz → sekce Městský úřad →
Formuláře, dokumenty → kancelář tajemníka.
Bližší informace podá Pavlína Vrbová, pověřená vedoucí Technických služeb Kostelec nad
Orlicí, tel. 725 643 921.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, datum a podpis. K přihlášce připojte motivační dopis, strukturovaný životopis,
ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, výpis z evidence rejstříku
trestů (ne starší 3 měsíců) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

František Kinský
starosta města

Telefon: 494 / 337 111 E-mail: podatelna@muko.cz, web: www.kostelecno.cz
Palackého náměstí čp.38, Kostelec nad Orlicí 517 41
IČO: 00274968

