Město Jílové Mírové nám. 280

407 01 Jílové

JIL/6090/2022

Veřejná výzva
Starosta Města Jílové zveřejňuje

veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pracovního místa:
Strážník Městské policie Jílové
Místo výkonu práce:

Jílové

Druh pracovního poměru

na dobu neurčitou

Předpokládaný termín nástupu:

ihned, popř. dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zák. č. 553/1991 Sb.:
Strážníkem může být občan České republiky, který:
 je bezúhonný,
 je spolehlivý,
 je starší 18 let,
 je zdravotně způsobilý,
 dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou.
Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru
 tělesná a duševní způsobilost k výkonu práce strážníka,
 řidičský průkaz skupiny B,
 aktivní práce na počítači (MS Word, MS Excel),
 základní znalost související legislativy, zejména: zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii; zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích; zák. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, zák. č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 psychická odolnost, časová flexibilita,
 dobré komunikační schopnosti,
 samostatnost, aktivní přístup k řešení problémů.
výhodou:
 platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů,
 bydliště v Jílovém, znalost správního území.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení a titul uchazeče,
 datum a místo narození uchazeče,
 státní příslušnost uchazeče,
 místo trvalého pobytu uchazeče,
 datum a podpis uchazeče.


Kontaktní údaje: telefon, e-mail.

K přihlášce doloží uchazeč tyto doklady:
 životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 čestné prohlášení dle § 4b odst. 4 zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (prokázání
spolehlivosti).
Platové podmínky:
- řídí se nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími předpisy,
- pracovní pozice je zařazena do 8. platové třídy, dle nař. vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro podání přihlášky:

do 4.10.2022

Místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením:
„VÝZVA – STRÁŽNÍK MP“ a „NEOTVÍRAT“

-

osobně do podatelny MěÚ Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové nejpozději do 4.10.2022
nebo
poštou na adresu: Městský úřad Jílové, k rukám starosty, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, a to tak, aby byla
doručena do 4.10.2022.

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich
obsažených pro vnitřní potřebu města Jílové. Po skončení výběrového řízení Vám budou Vámi zaslané materiály vráceny.

Místo, datum a čas konání ústního jednání (pohovoru):
místo:
datum a čas:

budova Hasičské zbrojnice, zasedací místnost, III. NP, Teplická 180, 407 01 Jílové,
7.10.2022, od 8:00 hod (upřesnění času bude všem uchazečům, kteří na základě zaslaných přihlášek splní podmínky pro zařazení do výběrového řízení, zasláno e-mailem min. 24 hod předem)

Další informace poskytne:

Milan Černý, vedoucí strážník MP Jílové
tel: 775 431 553, e-mail: mp1@mujilove.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu bez uvedení důvodu nebo nevybrat na základě této výzvy žádného uchazeče.

V Jílovém

1.9.2022

podepsal
Miroslav Digitálně
Miroslav Kalvas
Datum: 2022.09.01
Kalvas
08:37:57 +02'00'
Miroslav Kalvas
starosta města Jílové

