MĚSTO KOSTELEC NAD ORLICÍ
Vedení
Č.j.: MUKO-24998/2020-ih
Spisová značka: 2461/2020

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
Dělník čištění města, manipulační dělník
(PP na dobu neurčitou)
Místo výkonu práce:
Předpoklady:

Požadavky:
dosažené vzdělání
další požadavky

Náplň práce:

Technické služby Kostelec nad Orlicí
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
střední vzdělání bez maturity
- řidičský průkaz sk. B – pouze výhodou
- samostatnost, spolehlivost a důslednost při plnění pracovních
úkolů
- provádění pomocných prací týkajících se údržby zeleně
- provádění dělnických prací spočívajících v údržbě chodníků
- ostatní provozní práce spojené s chodem technických služeb

Platové zařazení:

3. 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:

od 1.8.2020 nebo dle dohody

Nabízíme:

-

5. týdnů dovolené
čtvrtletní odměny
příspěvek na stravování
zdravotní volno 3 dny v kalendářním roce
pracovní doba od 6:00 do 14:30 hodin

Přihlášku s náležitostmi zasílejte na adresu: Město Kostelec nad Orlicí, Palackého
náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí nebo osobně předkládejte na sekretariát vedení
města (budova čp. 38), popř. na podatelnu úřadu (budova č.p. 985).
Uzávěrka přihlášek:

dne 27.07.2020 do 12:00 hodin (v této lhůtě musí být
přihláška doručena). Obálku označte VŘ – TS –
NEOTEVÍRAT.

Formulář PŘIHLÁŠKY je k dispozici na www.kostelecno.cz → sekce město → vedení →
Formuláře, dokumenty.
Palackého náměstí 38
517 41 Kostelec nad Orlicí

E: epodatelna@muko.cz
W: www.kostelecno.cz

IČO: 00274968
DS: aj5bhbi
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Bližší informace podá paní 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 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 vyhlášené volné pracovní místo kdykoliv v jeho
průběhu.

František Kinský
starosta města

Číslo jednací: MUKO-24998/2020-ih
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