Poptávkové řízení na obsazení pracovní pozice
- operátor veřejných činností, obsluha strojů -řidič, ostatní řemeslné a manuální práce
Obec Věcov vyhlašuje poptávkové řízení na obsazení pracovní pozice u Obce Věcov –
operátor veřejných činností, obsluha strojů -řidič, ostatní řemeslné a manuální práce,
s nástupem od 04-05/2018 na dobu určitou (12 měsíců) se zkušební lhůtou 3 měsíce
a v případě prodloužení smlouvy úvazek 1,00 na dobu neurčitou.
Požadavky - pracovní náplň zaměstnance:
Veřejná zeleň, lesy a MK:
- Správa veřejné zeleně -úklid listí, klestu, vyžínání a úprava veřejné zeleně a lesních
kultur pomocí křovinořezu, motorové sekačky a mot. pilky. Vyžínání zeleně pomocí
mulčovacího ramene a traktoru.
- Hrabání, nakládka a odvoz bioodpadu ze zeleně na určené místo.
- Úklid štěrku a údržba místních komunikací vč. posypu, prohrnování a úklidu sněhu
- Opravy a údržby místních komunikací a souvisejících ploch
- Ořez stromů a keřů kolem komunikací, na veřejných plochách a jejich úklid
- Pěstební a údržbové práce v lesích obce a na veřejném prostranství
- Obsluha kompostárny
Ostatní činnost – náplň práce :
- Evidence docházky zam. VPP a evidence dovolené a propustek
- Evidence a inventarizace majetku a svěřených strojů a nářadí
- Zajištění přesunu zaměstnanců VPP dle potřeby na pracoviště po rozdělení činností
- Obsluha traktorů Zetor, svozového vozidla Piaggio a ostatních strojů dle potřeb a
záskoků včetně zajištění pravidelné údržby a opravy
- Správa a údržba obecních budov
- Opravy a činnosti dle aktuálního stavu a potřebnosti
- Opravy kanalizace, vodovodu, ČOV
- Opravy a výstavba veřejných budov
- Převozy materiálu dle potřeby OU
Požadavky na zaměstnance:
- Trestní bezúhonnost
- Řidičský průkaz sk. B,T podmínkou
- Znalost obsluhy motorové pily, křovinořezu, motorové sekačky apod. strojů
- Znalost obsluhy ost. motor. nářadí (míchačka, cirkulárka, čerpadlo, centrála, elektro
nářadí a jiné)
- Samostatnost a časová flexibilita
- Fyzická a tělesná zdatnost - práce na slunci a v nepříznivých klimatických
podmínkách ve venkovním prostředí (déšť, sníh, vítr)
- Zednické činnosti a elektro činnosti výhodou
- Svářečský průkaz výhodou
-

Platové ohodnocení:
- Platová třída 3-4 (nařízení vlády č. 564/2006, novela 340/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle katalogu prací
č.222/2010 Sb.)
- Platový stupeň dle odpracovaných let
- Osobní ohodnocení 1 000 Kč - 3 000 Kč
- 5 týdnů dovolené
- Profesní růst (školení, kurzy, přezkoušení)
- Prémie/Bonusy za plnou pracovní docházku
- Stravenky
- Práce v kolektivu
- Výkon práce v územní působnosti obce Věcov
Pracovní doba: 8,5 hod./denně, ( z přestávka na oběd 0,5 hod.) Začátek pracovní doby od
07,00 hod., konec pracovní doby v 15,30 hod., nebo dle dohody a pracovní situace.
(přestávku na oběd nutno dodržet dle zákoníku práce). Výchozí stanoviště na pracovišti –
Věcov - budova obce čp. 61, a nebo J. Pavlovice – budova lihovaru čp. 14.

Pracovní dobu lze upravit dle potřeb pracovníka a náplně práce, musí však dosahovat 8 hodin
denně (40 hodin týdně).
Životopis se žádostí zašlete na adresu níže uvedenou nejpozději do 20.3.2018:
Adresa zaměstnavatele:
OBEC VĚCOV, Věcov 61, 592 44 Věcov, IČO: 00295621, starosta Zdeněk Vraspír,
Tel. 724 184 759, e-mail:obec.vecov@tiscali.cz

Ve Věcově. 28. 2. 2018

…………………………….
Zdeněk Vraspír
Starosta obce

