OZNÁMENÍ
starosta obce Křenovice vyhlašuje výběrové řízení

pracovník/pracovnice provozu, údržby a úklidu
v Domě pro seniory Křenovice
(jedna pracovní pozice)
Druh a rozsah práce:
Místo výkonu práce:

pracovník provozu, údržby a úklidu
Obec Křenovice

Požadované předpoklady:
-

organizační schopnosti
manuální zručnost
příjemné vystupování, diskrétnost
pracovní flexibilitu,
pečlivost, spolehlivost, dobrý vztah k práci
řidičské oprávnění sk. B
základní znalost práce na PC

Přihláška uchazeče 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
- datum a podpis
K přihlášce uchazeč doplní tyto doklady:
- strukturovaný životopis
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (kopie)
Termín případného nástupu:

dle dohody (cca 15.08.2022)

Náplň práce:

úklid a údržba Domu pro seniory Křenovice včetně přilehlého
venkovního prostoru, komunikace s nájemníky, vedení drobných
evidencí

Platové zařazení:

řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v
platném znění. Platová třída 5 (tj. nástupní plat 21.370 Kč)

Písemné přihlášky je nutno doručit do pondělí 01.08.2022 do 16:00 hodin poštou nebo osobně na Obecní úřad
Křenovice, Školní 535, 683 52 Křenovice.
V Křenovicích dne 29.06.2022

Zdeněk Žabenský, starosta obce

PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ
Přihlašuji se do výběrového řízení k obsazení pracovníka/pracovnice provozu, údržby a úklidu Domu pro
seniory Křenovice
Jméno, příjmení, titul:
Datum a místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu uchazeče:
PSČ:
Číslo občanského průkazu:
(Číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka)
Telefon, e-mail:

PROHLÁŠENÍ
V souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím,
aby moje osobní doklady, které tímto poskytuji Obci Křenovice, byly Obecním úřadem v Křenovicích zpracovány
a vedeny pouze pro účely výše uvedeného výběrového řízení.
Žádám/nežádám (nehodící se škrtněte), aby po ukončení výběrového řízení, mi byly moje osobní doklady
vráceny na výše uvedenou adresu.

V

dne

................................................
podpis

DOKLADY, KTERÉ JE NUTNÉ PŘIPOJIT K PŘIHLÁŠCE
•
•

strukturovaný životopis
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

