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Výběrové řízení na řidiče a údržbáře zametacího stroje 

 

Svazek obcí Region povodí Mratínského potoka (dále jen Svazek) vyhlašuje výběrové řízení na 

obsazení pracovního místa „řidič - údržbář“ pro obsluhu komunálního stroje Egholm City Ranger 

2250.  

 

Druh práce: řidič a údržbář komunální techniky, zabezpečuje údržbu strojů pro komunální práce, 

zajišťuje samostatný výkon údržby a úklidu komunikací, veřejných prostranství a veřejné zeleně ve 

vlastnictví členských obcí Svazku. 

 

Základní předpoklady:  

• středoškolské vzdělání  

• řidičský průkaz skupiny B 

• bezúhonnost 

Vítáno: 

• pečlivost, ochota přizpůsobit se termínově výkonu práce, odpovědnost 

• místní znalost 

Další podmínky: 

• požadujeme časovou flexibilitu a ochotu pracovat podle potřeby i přes čas 

• 75% dovolené pouze v zimních měsících 

Přihláška musí obsahovat:  

• jméno, příjmení a titul uchazeče  

• datum a místo narození uchazeče  

• státní příslušnost uchazeče  

• místo trvalého pobytu a telefonní kontakt uchazeče  

• číslo občanského průkazu uchazeče  

• telefon a e-mail  

• datum a podpis uchazeče  

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:  

• strukturovaný životopis  

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce  

• výpis z Bodového hodnocení řidiče 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  

Platové podmínky:  

Platové podmínky se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, 

některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová třída 4., při kvalitním výkonu služby osobní 

ohodnocení. 

 

Termín nástupu: 1.7.2013 

 

Přihlášku je nutno podat poštou nebo osobně v pracovní dny od 8.00 do 15.00 hodin na adresu 

Obecní úřad Líbeznice, Mělnická 43, k rukám místostarosty obce, a to nejpozději do 25.6.2013 

do 15.00 hodin. 

 

V případě splnění shora uvedených podmínek, bude uchazeč o zaměstnání vyzván k osobnímu 

pohovoru.  
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