Město Kostelec nad Orlicí
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Strážník, čekatel Městské policie Kostelec nad Orlicí
(PP na dobu neurčitou)
Místo výkonu práce:

Kostelec nad Orlicí

Počet míst:

1

Předpoklady:

fyzická osoba, která splňuje předpoklady pro vznik pracovního poměru dle ust.t. § 4 z.č.
553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) tj.
zaměstnancem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky
- je bezúhonná ve smyslu § 4a zákona
- je spolehlivá ve smyslu § 4b zákona
- je starší 18 let
- je zdravotně způsobilá ve smyslu § 4c zákona
- dosáhla středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou

Požadavky:

výhodou

řidičský průkaz sk. B
znalost práce na PC (MS Word, Excel, Internet,…)
výborné komunikační schopnosti, odolnost vůči
samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, flexibilita
znalost regionu

stresovým

situacím,

odborná způsobilost (tzn. držitel osvědčení o splnění stanovených odborných
předpokladů pro výkon funkce strážníka)
držitel zbrojního průkazu skupiny D
držitel osvědčení pro odchyt zvířat
psovod
znalost právních předpisů (zákon o obecní policii, zákon o obcích)

Platové zařazení:

6. – 7. tř. dle platného katalogu prací NV č. 222/2010 Sb., ve znění NV č.
399/2017 Sb. a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě (do doby získání osvědčení pobírá čekatel
nástupní hrubý plat odpovídající 6. platové třídě; po zařazení do přímého
výkonu služby je strážník zařazen do 7. platové třídy, kdy jeho základní plat
je stanoven dle započitatelné praxe, funkčního zařazení, určení zvláštního
příplatku, osobní ohodnocení)

Nástup:

1.2.2019 nebo dle dohody

Nabízíme:

5. týdnů dovolené, stravenky, sociální fond (příspěvek na penzijní připojištění
nebo životní poj.), bezplatné očkování proti Hepatitidě typu A, B a klíšťové
encefaliditě
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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 28.12.2018 do 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena).
Obálky označte „VŘ MP NEOTVÍRAT“.
Formulář PŘIHLÁŠKY je k dispozici na www.kostelecno.cz → sekce Městský úřad →
Formuláře, dokumenty → kancelář tajemníka.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo
trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní údaje, datum a podpis.
Uchazeč k přihlášce připojí: strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší
3 měsíců), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení
o spolehlivosti* (dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii), souhlas uchazeče se zjištěním pověsti
v místě bydliště, v zaměstnání apod. ve formě prohlášení.
*) Spolehlivým není ten uchazeč, kterému byla v posledních 5 letech uložena sankce za přestupek,
nebo správní delikt, který je v rozporu s posláním strážníka.
Bližší informace podá velitel Městské policie Kostelec nad Orlicí pan Petr Černohorský, tel: 494 337
240, e-mail: velitelmp@kostelecno.cz

František Kinský
starosta města
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