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Městys Prosiměřice
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Starosta Městyse Prosiměřice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

topič plynové kotelny a údržbář

Místo výkonu práce:

Městys Prosiměřice

Platové zařazení:

podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění
platová třída 5, platový stupeň 12

Předpokládaný nástup:

1. duben 2020

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou

Pracovní doba:

40 hodin týdně

Předpoklady:

způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

Požadavky:

minimální vzdělání – střední odborné,
svědomitost, pečlivost, řemeslná zručnost, samostatnost,
řidičský průkaz skupiny B.

Nabízíme:

stabilní zaměstnání,
pět týdnů dovolené,
po zapracování osobní příplatek,
stravenky,
kvalifikované uvedení do problematiky,
přátelský pracovní kolektiv.

Písemná přihláška musí obsahovat:
-

jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
telefonický kontakt, datum a podpis.

K přihlášce připojte:
-

strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních,
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
motivační dopis.

Dále zájemce připojí prohlášení, zda požaduje poskytnuté osobní materiály po skončení výběrového
řízení vrátit (v opačném případě budou skartovány).
Přihlášku s přílohami zašlete poštou na adresu: Městys Prosiměřice, Prosiměřice 197,
671 61 Prosiměřice, e-mailem: podatelna@prosimerice.cz, prostřednictvím datové schránky
8uxbbv8 nebo osobně nejpozději do 16.3.2019 do 16:00 hod (rozhodující je datum doručení).
Přihlášku označte heslem „Výběrové řízení“
Případné dotazy zodpoví starosta městyse Jiří Lukeš, tel. 724 186 614.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez udání důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit,
nebo nevybrat žádného zájemce.

Jiří Lukeš, v.r.
starosta
Městyse Prosiměřice

Zveřejněno na úřední desce městyse Prosiměřice (kamenné i elektronické):
Vyvěšeno:

3.3.2020

Sejmuto:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Městys Prosiměřice, Prosiměřice č. 197, 671 61 Prosiměřice, (IČ: 00293415)
zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely
výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po
dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantována
svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

