Obec Křepice, se sídlem Křepice 25, 69165 Křepice IČ: 00283291
Oznámení o vyhlášení veřejné výzvy na pracovní místo
uklízečka - pečovatelka
s místem výkonu práce Křepice 25
starosta obecního úřadu Křepice vyhlašuje veřejnou výzvu na pracovní místo
uklízečka- pečovatelka (pracovní poměr na dobu určitou)
Předpoklady a dosažené vzdělání
požadavky:
praxe
požadované jazykové znalosti
další požadované dovednosti

náplň práce

ukončené střední vzdělání s výučním listem
vítána
nejsou
 samostatnost, zodpovědnost, iniciativa
 organizační schopnosti
 dobré komunikační schopnosti
 řidičský průkaz skupiny B – výhodou




úklid obecních budov
domovnické práce v obecních budovách
rozvoz obědů

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu Obec Křepice, 691 65 Křepice 25 nebo
předejte v podatelně úřadu nejpozději do 2. listopadu 2018 do 10.00 hod.,

v zalepené obálce označené na přední straně výrazně slovy
„VEŘEJNÁ VÝZVA – UKLÍZEČKA-PEČOVATELKA“
Kontaktní osoba – účetní Bc. Ludmila Hanáková, telefon 519 417 000.
Platové podmínky:

se řídí zákoníkem práce, v platném znění, a nařízením vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 3.

Termín nástupu:

předpokládaný nástup dle dohody, nejpozději v lednu 2019

Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
telefonní spojení, datum a podpis.
K přihlášce připojte:
 strukturovaný životopis
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být
zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované pracovní místo. Přihláška doručená po stanoveném termínu
bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu.
V Křepicích 17. 10. 2018

František Hlaváček
starosta obce Křepice, v.r.

