Městská část Praha – Čakovice
Úřad městské části
zastoupený tajemnicí Úřadu městské části Praha - Čakovice
vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
dělník a řidič
Odbor rozvoje a údržby obce, odd. údržby
dělník a řidič
výchozí místo pro práci na území městské části Praha Čakovice je Úřad městské části Praha – Čakovice se sídlem
Nám. 25. března 121, Čakovice
5. – 7. plat. třída podle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě a zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění, stupeň dle
délky praxe
plný pracovní úvazek 40 hod. týdně, na dobu neurčitou
zkušební doba 3 měsíce
možný ihned, popř. dohodou
práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě městské části podle
pokynů vedoucího (manuelní práce, obsluha zahradní a jiné
techniky, řízení motor. vozidel)
pracovní pohotovost především v zimním období
ostatní činnosti dle pokynů vedení ÚMČ

Odbor:
Sjednaný druh práce:
Místo výkonu práce:
V platové třídě :

Pracovněprávní vztah:
Nástup do zaměstnání:
Náplň práce:

Požadavky:
-

řidičský průkaz (skup. C a profesní průkaz výhodou)
spolehlivost
občanská bezúhonnost
fyzická zdatnost, dobrý zdravotní stav
pracovitost
zkušenosti se zahradní technikou výhodou

Náležitosti přihlášky
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat
a) jméno, příjmení uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana,
f) datum a podpis uchazeče
K přihlášce doložte
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je možné doručit do podatelny úřadu na adresu
Úřad městské části Praha – Čakovice
Ing. Milena Pekařová – tajemnice
nám. 25. března 121
196 00 Praha 9 – Čakovice
Obálku označte slovy:
NEOTVÍRAT – VŘ dělník/řidič
Bližší informace poskytne tajemnice úřadu Ing. Milena Pekařová - mailová adresa
milena.pekarova@cakovice.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Milena Pekařová
tajemnice ÚMČ Praha – Čakovice

