
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Starosta města Šenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa — stráŽník
V

Městské policie šenov

Místo výkonu práce: Šenov

Termín nástupu:

Platová třída:

platový stupeň:

Pracovní poměr:

1. dubna 2022, případně dle dohody

8. třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

podle započitatelné praxe z 12. platových stupňů
(dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)

na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců

Zákonné podmínkV přijetí:

- občan České republiky

- starší 18 let

- střední vzdělání s maturitní zkouškou

- bezúhonnost (§ 4a zák. č. 553/1991 Sb.)

- spolehlivost (§ 4b zák. č. 553/1991 Sb.)

- zdravotní způsobilost (§ 4d zák. č. 553/1991 Sb.)

DalŠí předpokladV:

- komunikační a organizační schopnosti, asertivní jednání, zodpovědnost, spolehlivost,
schopnost samostatné i týmové práce, příjemné vystupování

- řidičský průkaz skupiny ,,B" a praxe v řízení osobního vozidla nutná

- uživatelská malost práce s PC (MS Word a Excel)

- časová flexibilita

výhodou:

- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle zákona
Č. 553/1991 Sb.

- zbrojní průkaz skupiny ,,D"



Povinné náleŽitosti písemné přihlášky uchazeče k výběrovému řízení:

- jméno, příjmení, titul,

- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- doručovací adresa,
- číslo občanského průkazu,
- telefonický kontakt, e-mail,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce musí uchazeč přiložit další požadované náležitosti:

- strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- výpis bodového hodnocení z registru řidičů ne starší 1 měsíc
- úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzděláni
- Čestné prohlášení uchazeče o zaměstnání strážníka o bezúhonnosti a spolehlivosti dle

§ 4a a § 4b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Pro doručení písemné přihlášky se určuje termín 25.02.2022 do 11:00 hodin.

Přihlášku podávejte na adresu: Městský úřad Šenov, RadniČní náměstí 300, 739 34 Šenov,
nebo osobně na podatelnu městského úřadu.

Obálka bude označena:

Nýběrové ŘÍZENÍ - MP - NEOTEVÍRAT"

Nabízíme:

- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravné
- příspěvek na dovolenou
- příspěvek na penzijní a životní pojištění zaměstnanců
- rizikový příplatek
- osobní příplatek
- zákonné příplatky za noční práci, za práci v sobotu, neděli a ve svátek, za práci

přesčas
- indispoziční volno
- od 01.01.2021 nárok na odchodné v souladu se zákonem

Bližší informace k tomuto výběrovému řízení podá v případě potřeby velitel městské policie na
tel. 774 354 268.



Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Pokud nebude v přihlášce
vyžádáno vrácení materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho průběhu
zrušit nebo nevybrat Žádného uchazeče.

Přihláška do výběrového řízení a Čestné prohlášení uchazeče o zarněstnání strážníka o
bezúhonnosti a spolehlivosti jsou přílohou tohoto omámení.

V Šenově dne 15.02.2022

Ing. Jan Blažek, starosta



PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
na obsazení pracovního místa - strážník Městské policie Šenov

Jméno a příjmení, titul:

Datum a místo narození:

Státní příslušnost:

Místo trvalého pobytu:

DoruČovací adresa:
ý'e-li odlišná od místa trvalého pobytul

Číslo občanského průkazu:

Telefonický kontakt, e-mail:

V souladu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o qpracování osobních údajů, souhlasím s tím,
aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji, byly Ipracovány pouze pro účely výše uvedeného
výběrového řízení.

Datum a podpis uchazeče:

K přihlášce je nutno přiložit dalŠí požadované náležitosti:

" strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi a dovednostech
" výpis z evidence Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců)
" výpis bodového hodnocení z registru řidičů (nesmí být starší 1 měsíc)
" úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání
" Čestné prohláŠení uchazeče o zaměstnání stráŽníka o bezúhonnosti a spolehlivosti

(nesmí být starší 3 měsíců)



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

uchazeČe o zaměstnání strážníka o bezúhonnosti a spolehlivosti
(§ 4a a § 4b zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii)

Já, níže podepsaný (-á) . . ... ,nar ,

bytem .............. , prohlašuji na svou

čest, že k dnešnímu dni

- jsem bezúhonný ve smyslu ustanovení § 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve mění

pozdějších předpisů,

- jsem spolehlivý ve smyslu ustanovení § 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve mění

pozdějších předpisů.

Jsem si vědom právních následků, které mohou být vůči mně vyvozeny na základě

okolnosti, Že jsem uvedl nesprávné údaje v tomto Čestném prohláŠení.

V dne

podpis uchazeče


