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Nabídka pracovního místa

2.21.24. 2.11.01.. 2.01.02 - dělník čištění města-obsIuha vozidla pro sběr odpadu. stavební dělník,
silničář.

Mezi ieho pracovní povinnosti bude patřit:

2.21.24 dělník čištění města-obsluha vozidla pro sběr odpadu:

2. Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázdnými při svozu tuhého
komunálního odpadu, při nakládce sběrného vozu a jeho vykládce na složišti, popř. při dalším
zpracovávání vč. běžné údržby zdvihacích a vykládacích mechanizmů, čištění a hrubá dezinfekce
prostředků (nádob) a zařízení svozu odpadů - 2.tř.; r. ČiStěni komunikací a ploch (i ručními
mechanizačními prostředky) od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu, apod.),
seškrabováním, shromaždbváním, mytím, apod. včetně udržování průchodnosti odpadkových kanálů
a vpustía odvozu odpadů -2tř,; 1. Ručnízametáníkomunikacía provádění běžného úklidu veřejných
prostor vč. základního ošetřováníveřejné zeleně, např. zaléváním, shrabováním a okopáváním - 1. tř,;

2.11-.0]. stavební dělník:

]-. Přesun stavebních hmot, provádění přípravných a dokončovacích prací stavebních prací, např.
výpomoc při geodetických pracích, stavebního úklidu, pomocných stavebních prací, prováděnínátěru
bednění proti přilnavosti - 2. tř.; 2. Příprava maltovin -2.tř., 3. Obsluha jednoduchých stavebních
mechanizmů, přidavačské práce -2.tř.; 1. Kopáčské práce přihloubenístavebních rýh, jam a průkopů
bez pažení- 3. tř.; 2. Komplexní přidavačské práce spojené s obsluhou různých staveních strojů,
např. míchaček, výtahů, transportérů - 3. tř.; 3. Kladenía těsnění potrubí pro venkovní kanalizace -
3. tř.; 2. Prováděnívýkopových pracípomocípneumatického kladiva nebo s pažením -4.tř.;

2.01".02 silničář:

1. Sekání vysprávek, provádění výkopů rýh a jam s pažením - 4. tř,;

obalovaným materiálem - 4. tř. ;

2. Provádění vysprávek

Nástup: 1. listopadu 2021. pracovní poměr na dobu určitou 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce
a možností prod|oužení pracovního poměru na dobu neurčitou.

Platové podmínkv: platová třída 4/platový stupeň 6. p]at 22.000.- až 26.000.- Kč/měsíčně +
možnost získání prémií na základě podávaného pracovního v,úkonu/čtvrtletně.

Benefitv: 5 týdnů dovolené/ročně (ti, 200 hod. dovolené/ročněl. stravování formou stravenkového
pauŠálu v hotovosti 70.- Kč/odpracovanÝ den a 500.- Kč/měsíčně příspěvek na penziiní připoiištění.

požadované vzdělání: wučen.

Životopis vč. popisu dosavadní pracovní praxe zašlete na e-mail: ffi§epgg#v*á*V.ea vč. uvedení
vašeho telefonního čísla.


