MĚSTO JILEMNICE
Městská policie Jilemnice
se sídlem Metyšova 372, 51401 Jilemnice,
zastoupená Vladimírem Vinklářem, místostarostou města
vypisuje v souladu s ustanovením 30 zákona Č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a 4 odst.
2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v ptatném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního
místa

STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE MĚSTSKÉ POLICIE JILEMNICE
L‘Vlísto výkonu práce:
Platové zařazení:

Jilemnice a území obcí dle 1 odst. 5, 3a, 3b zákona
Č. 553/199 I Sb., o obecní policii
5. platová třída čekatel, 7. platová třída po získání osvědčení
(zákon č. 262/2006 Sb.. zákoník práce a nařízení
vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě)
—

—

Charakteristika vykonávané činnosti:
• komplexní plnění úkolů při zajišt‘ování místních záležitostí veřejného pořádku v obci
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• bezúhonnost podle 4a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů
a čestným prohlášením)
• spolehlivost podle 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii (prokazuje se čestným prohlášením)
• věknad 18 let
• zdravotní způsobilost v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče
o zaměstnání strážníka obecní policie (dokládá se posudkem o zdravotní způsobilosti)
Kvalifikační předpoklady:
• min. střední vzděláni s maturitní zkouškou
Další požadavky:
• základní orientace v legislativě vztahující se k pracovní pozici (zákon o obecní policii, zákon o obcích)
• f‘zická zdatnost, vynikající komunikační dovednosti
• samostatnost. flexibilita
• rozhodnost a vysoká odolností proti stresu
• ochota dále se vzdělávat
• znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook Express, Internet)
• ŘP skupiny B (aktivní řidič)
• zbrojní průkaz skupiny „D“ výhodou
• praxe v rámci nabízené pracovní pozice, u bezpečnostních složek, případně ve veřejné správě výhodou
Nabízíme:
• dovolenou na zotavenou v délce 5 týdnů
• dispoziční volno v délce 5 dnů
• výhody sociálního fondu (osobní konto, příspěvek na stravování atd.)
• bezplatné výstrojní záležitosti

Uchazeč/uchazečka předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• přesné označení výběrového řízení
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
•
číslo občanského průkazu
• aktuální kontaktní telefon nebo e-mail
• datum a podpis
Formulář přihlášky a vzory příloh k přihlášce jsou k dispozici na odkazu:
WwW.mestoitlcnlnicc.cZĺcZ!tnCoser\ClIpracoVni—mista/flOdklUdV—vrI

Výčet dokladů, které uchazeč/uchazečka připojí k přihlášce:
• strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech
‘
motivační dopis
• výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
• čestné prohlášení o bezúhonnosti podle 4a odst. 1 písm. b) a c) zákona Č. 553/199 1 Sb., o obecní policii,
ne starší než 3 měsíce
• čestné prohlášení o spolehlivosti dle 4b zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• osvědčení o odborných předpokladech dle zákona č. 553/199 1 Sb., o obecní policii (pokud je uchazeč má)
Odborné psychologické vyšetření bude hrazeno zaměstnavatelem.

Pracovní poměr:

na dobu určitou (zástup za MD)

Předpokládaný termín nástupu:

dle dohody

Lhůta pro podáni přihlášky:

30. září 2021 do 11,00 hod.

Způsob podání přihlášky:
• písemně, poštou nebo osobně (prostřednictvím podatelny) na adresu: Město Jilemnice, Masarykovo nám.
82, 514 01 Jilemnice
• v elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky g2nbdtx v souladu se
zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
•
obálku označte textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ MĚSTSKÁ POLICIE NEOTEVÍRAT
-

—

Bližší informace:
Pavel Zelinka, tel. 481 541 584, mobil 731 506 042,
e—mail: pocic(clcstojlcmmcccz

Vladimír Vinklář, tel. 481 565 203, mobil 604 579 495
e—mail: vinklartanicsto.jtlcmnice.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
V Jilemnici 8. září 2021

ľ7.
j

Vyvěšeno 8. září 2021

J
Vladimír Vinklář
místostarosta

