vfnĚnovn níznNí
Technické služby města Hostinné, p. o., vyhlašuje qýběrovéřízerttnapozici

instalatér - topenář
Hlavní náplň činnosti:

.
c
o

zajištěníoprav aí&žbyvodovodních a kanalizačnich sítív objektech v majetku města
morfiéňe plynových spotřebičů a vedení plynu
práce na,bdůbé městských bytů, nemovitostí a mobiliáři

Požadavky:

.
o
o
o
o

vlučenívoboru
manuální zručnost
spolehlivost, vysoké praco.mí nasazetú, schopnost učit se noqým poznatkům
řidiěský prukaz min. sk. B
bezúhonnost (žáÁný záznamv rejstříku trestu)

Nabízíme:

o
o
o
o

zajimavou pozici s velkou osobní odpovědností
adekvátní zánemía solidní jednání ze sttarty zaměshavatele
dobré pracormí podmínky
nástupní plat 16.000 Kč

Předpokládaný nástup: možno ihned
Termín podání přihlášek 10.02.2017 do 12:00 h
Přihtaška musí obsahovat údaje uvedené v příloze. K přihlášce připojte prosím:

o
r
.
o

strukturovanýživotopis
čestníprohlášení o tom, že v rejsříku trestu nemá uchazeč žádný zéanatt (vypis
z rejsříku trestů ne starší3 měsícůje nuúro doložit před nástupem do zaměstnanÍ)
kopii dokladu o nejvyššímdosaženémvzdéIání (originál nebo uředně ověřenou kopii
dokladu o dosaženémvzdéLánijenubro doložit před nástupem do zaměstrránÍ)
souhlas s nakládaním s osobními údaji

Písemné přihlášky spolu s požadovan;ými dokumenty zasílejte na adresu: Technické sluŽby
města Hostinné, p. o., Deymova 208, 543 71 Hostinné. Uzaťenou obálku oznaČte heslem:
,oVýběrové Ytzení - instalatér-topenář".

Bližšíinformace

poslqrtne

rediteIótshostinne.cz.

Jiří Kólbl v. r.
ředitel

Jiří Kólbl,

ředitel,

na tel.

499

44I143 nebo

e-mailu

Přihláška do výběrového řízení
Podávám přihlášku do výběrov éllo řizení na obsazení pozice:

instalatér - topenář,
ato dle onÉmeruo vyhlášení qiběrového řízeruze dne31.01.2017

Jméno:

Příjmení:
Titul:
Datum narození:

Místo narození:
Státní příslušnost:

Místo trvalého pobytu (úplná adresa věetně PSČ):
Čísloobčanského průkazu:

číslodokladu

o povolení k pobytu

(de-li o cizího státního občana):

kontaktní údaie
Korespondenční adresa

(eJi

odlišná od adresy trvalého pobytu):

Telefon:

eMail:

V

dne

podpis zájemce

SoUHLAs

S

NAKLÁuÁNívt

S

osoBNívl úna.n

Příjmení:
Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

Já, ruže podepsaný/á

data shora, tímto dávám souhlas s nakládaním
qýběrového
pro
íízentna pozici ,,instalatér - topenař", které
účely
s poskytnu{ými osobními údaji
vyhlasil ředitel Technických služeb města Hostinné, p. o., dne 3I.01.2017.

podpis zájemce

