
O B E C N Í    Ú Ř A D   K U N Ě J O V I C E
Sídlo: Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice, CZ 0325 Plzeň-sever; IČO: 573086, DIČ: CZ 00573086

 

STAROSTA OBCE KUNĚJOVICE
 vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozici

 ´pracovníka obce Kunějovice´

Druh pracovního poměru/základní vymezení předmětu činnosti: DPP – sezónní práce
- sekání trávy, střihání stromů, keřů, hrabání listí, úklid chodníků, obecního prostranství, údržba - opravy, 
nátěry;
- úklid sněhu, posypy 
Místo výkonu práce: Kunějovice
Platové podmínky: dohoda o provedení práce, hodinová minimální mzda
Předpokládaný nástup: 15. 4. 2019

Požadavky pro pracovní místo:
Dosažené vzdělání    Z, SO 

Další požadované dovednosti ·  schopnost dobrého pracovního nasazení;
·  manuální zručnost; 
·  zájem o samostatnou práci;
·  aktivní přístup;
·  organizační schopnosti

Náležitosti přihlášky:
1.   Písemná přihláška s uvedením identifikace žadatele – jméno, příjmení, datum a místo narození, státní 
příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefon, datum a podpis;
2.   Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních.

Podání budou přijímána do 15. dubna 2019 do 12 hodin na adrese: 
Obecní úřad Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Kunějovice,
v zalepené obálce na přední straně označené „NEOTVÍRAT – výběrové řízení PRACOVNÍK“.

Kontaktní zaměstnanec: Helena Ludvíková, tel. 604 564 742, e-mail:  kunejovice@post.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Doba vyvěšení na úřední desce OÚ Kunějovice: od 18. 3. 2019 do 15. 4. 2019

V Kunějovicích dne 18. března 2019

Jiří Löwy                                                                                                                                                                         
starosta                                                                                                                                                                      

Příloha:
- Přihláška k výběrovému řízení
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mailto:kunejovice@post.cz


                                                                OBEC KUNĚJOVICE
PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Přihlašuji se k výběrovému řízení na pozici: DPP - PRACOVNÍK OBCE

Příjmení, jméno, titul:

Datum a místo narození:

Státní příslušnost:

Místo trvalého pobytu:

Doručovací adresa:
(vyplňte pouze v případě odlišné adresy)

Telefonní spojení:

E-mail:

Číslo občanského průkazu:

Číslo dokladu o povolení k pobytu:
(jde-li o cizího státního příslušníka)

Datum:                                                                                      Podpis:


