Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Husova 60, 250 92 Šestajovice
IČ 282 40 693
Jednatel společnosti vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

STAVEBNÍ DĚLNÍK / DĚLNÍK NA ÚDRŽBU ZELENĚ
Náplň práce:
 vyzdívání příček a přizdívek ze všech druhů materiálu
 provádění a opravy omítek
 provádění a opravy vnitřních dlažeb a obkladů
 provádění a opravy zámkové dlažby a obrubníků
 provádění výkopů a terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest, včetně ručního
odstraňování křovin a větví
 lakýrnické a natěračské práce
 úklid chodníků a komunikací
 úklid zastávek MHD
 údržba zeleně
 kácení a prořez stromů a nová výsadba
Nástup:
 ihned, pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Požadavky:
 střední odborné vzdělání
 řidičský průkaz skupiny C výhodou
 manuální zručnost
 kvalifikační průkaz k obsluze RMŘP a křovinořezu
Předpoklady pro uchazeče:
 státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR a velmi dobrá znalost
českého jazyka
 dosažení 18 let věku
 bezúhonnost
 způsobilost k právním úkonům
Mzdové zařazení:
 plat od 19 000 do 25 000 Kč, odměny dle kvality odvedené práce, stravenky
Náležitosti písemné přihlášky:
 jméno, příjmení a titul
 datum a místo narození
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu
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 číslo OP nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 telefonický kontakt
 datum a podpis uchazeče
Povinné přílohy k přihlášce:
 životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
a dovednostech
 výpis z evidence RT ne starší než 3 měsíce
 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál předložit k nahlédnutí při
výběrovém řízení)
 souhlas s nakládáním s osobními údaji dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů
Termín podání přihlášky:
 písemné přihlášky zasílejte poštou nebo datovou schránkou v obálce označené v levém
horním rohu nápisem „Výběrové řízení – stavební dělník/dělník na údržbu zeleně –
neotvírat“ na adresu:
Technické služby obce Šestajovice spol. s r.o.
Husova 60
250 92 Šestajovice

Roman Hrdlic
jednatel
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