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Č. j.: 5614/2021/TAJ/Če
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice vyhlašuje dne 22.10.2021 výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa

správce koupaliště a Národního domu
Pracovní náplň:
 provoz a údržba areálu letního koupaliště a bistra v souladu s platnými předpisy, provoz
a údržba Národního domu,
 dohled nad technologickou a pracovní kázní zaměstnanců pracujících v areálu koupaliště a ND,
 vedení požadované evidence (revize, plány obsluhy, údržby,…),
 zajišťování revizí a oprav odborných firem u svěřeného majetku,
 vedení běžné agendy týkající se provozu a údržby zařízení, zajišťování potřebných podkladů pro
statistická hlášení o využití objektu, spotřebě energie, materiálu apod.,
 koordinace kulturních akcí pořádaných ve městě,
 součinnost při organizování akcí města.
Pracovní poměr:
Místo výkonu práce:
Platové zařazení:
Zkušební doba:
Možný nástup:

na dobu neurčitou
Hostinné
25.000 Kč + osobní ohodnocení po uplynutí zkušební doby
3 měsíce
01.01.2022

Kvalifikační předpoklad: střední vzdělání (minim. učební obor)
Další požadavky:
 komunikační a organizační schopnosti
 schopnost řídit pracovní tým
 loajalita vůči zaměstnavateli, flexibilita a spolehlivost
 uživatelská znalost práce na PC
 technické vzdělání výhodou
 řidičský průkaz typu B výhodou
Náležitostí 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), datum a podpis.
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K přihlášce připojte:
a) profesní životopis,
b) výpis 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),
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte nebo dodejte nejpozději dne
16.11.2021 v 11:00 h na adresu:
Městský úřad Hostinné, Náměstí 69, 543 71 Hostinné
Uzavřenou obálku označte heslem: „Výběrové řízení – správce koupaliště a ND“.
Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají
přihlášku se všemi povinnými náležitostmi.
Bližší informace poskytne Ing. Jana Čechová, tajemnice, na tel. 499 441 136 nebo e-mailu
tajemnice@muhostinne.cz.
Upozornění: Nevyžádané doklady s osobními údaji budou v souladu s § 20 odst. 1 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, po skončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Hostinném 22.10.2021
Ing. Jana Čechová v. r.
tajemnice městského úřadu
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