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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na zaměstnance
obce
Obec Třeština, v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a
usnesením zastupitelstva obce Třeština ze dne 29. 11. 2021 vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance
obce.
1) Místo výkonu práce
Katastr obce Třeština a Stavenice – budovy majetku obce, veřejná prostranství
2) Náplň práce
Řidič obecních vozidel a speciálních strojů, údržba veřejné zeleně, údržba obecních komunikací,
mechanik a opravář ostatních strojů a zařízení, práce s chemickými, dopravními a manipulačními
prostředky, manipulace s břemeny, práce s křovinořezem, ruční motorovou pilou, motorovou
sekačkou a ručním elektrickým nářadím, obsluha technologie ČOV, úklid prostor, práce s PC a jiné
práce dle požadavku obce
3) Platové zařazení
Dle zákona 262/2006 Sb., podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
4) Termín nástupu
Termín nástupu není pevně určen, nejpozději však 1. 9. 2022, bude přesně dohodnut v rámci
ústního pohovoru. Pracovní poměr bude sjednán na plný úvazek – 40 hodin týdně a na dobu určitou
– 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce (v případě pozitivních pracovních zkušeností bude dále
uzavřena smlouva na dobu neurčitou).
5) Kvalifikační požadavky
Požadujeme:
- minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem
- trestní bezúhonnost
- řidičský průkaz skupin B a T nebo skupin B, C a E
- všestrannost a manuální zručnost – údržbářské a opravárenské dovednosti
- znalost obsluhy komunální a zahradní techniky
- časová flexibilita a ochota pracovat přesčas (práce každý druhý víkend a pohotovosti ČOV)
- dobrá fyzická kondice odpovídající náročnosti práce
- zodpovědnost, spolehlivost a důslednost v práci, samostatné uvažování
Výhodou:
- osvědčení o vykonání zkoušky dle vyhl. č. 50/1978 Sb.
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průkaz svářečský nebo strojní
osvědčení pro práci s motorovou pilou
základní znalost práce na PC

6) Co nabízíme
-

dotované obědy
benefitní program zaměřený na relaxaci a zdravotní prevenci
komunální techniku s dobrým pracovním prostředím, uzavřené a vytápěné kabiny strojů

Přihláška musí obsahovat:
-

jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu
životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech týkajících se
činnosti na výše uvedené pracovní místo
prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
prostou kopii řidičského průkazu
podepsaný souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, který je přílohou č. 1 tohoto výběrového řízení

Písemnou přihlášku s výše uvedenými doklady zašlete, nebo osobně doručte nejpozději do 27. 6. 2022
do 15:00 na adresu Obec Třeština, Třeština 10, 789 73 Úsov v zalepené obálce s označením
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANEC – NEOTVÍRAT.
Přihlášky doručené po výše uvedeném termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny, stejně jako
přihlášky, které nebudou splňovat požadavky výběrového řízení.
Obec Třeština, jako vyhlašovatel výběrového řízení, si vyhrazuje právo kdykoli toto výběrové řízení zrušit
bez udání důvodu, případně nevybrat žádného zájemce.
Tiskopis tohoto výběrového řízení včetně přílohy si uchazeči mohou stáhnout na webových stránkách obce
Třeština nebo vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě v Třeštině.
V Třeštině 31. 5. 2022

podepsal
František Digitálně
František Laštůvka
2022.05.31
Laštůvka Datum:
10:42:19 +02'00'

František Laštůvka
starosta obce
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Příloha č. 1
Souhlas se zpracováním osobních údajů a čestné prohlášení
pro účely výběrového řízení na zaměstnance obce Třeština
Já, níže podepsaný/á
Titul, jméno, příjmení

......................................................................

Datum narození

......................................................................

Adresa místa trvalého pobytu

......................................................................
tímto prohlašuji,

že v souladu s ustanovením § 5 zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním svých osobních údajů uvedených v této
žádosti pro výběrové řízení na místo obecního zaměstnance a jejich přílohách, které tímto poskytuji pro
jejich další zpracování.
Souhlasím s tím, že výběrová komise může použít veřejné zdroje k ověření údajů o mé osobě;
Čestně prohlašuji, že proti mé osobě nebylo zahájeno trestní stíhání;
Čestně prohlašuji, že jsem v mnou dokládaných dokumentech uvedl pravdivé, přesné a úplné údaje a
že splňuji všechny požadavky pro danou pracovní pozici.

V .............................. dne ..........................

Podpis: ........................................................

