Město Rokytnice nad Jizerou
č.j. VŘ pers. 1/2022

V Rokytnici nad Jizerou dne 9. března 2022.

Město Rokytnice nad Jizerou
zveřejňuje
výběrové řízení na obsazení pozice
pracovníka Drobných služeb města Rokytnice nad Jizerou,
jakožto organizační složky Města Rokytnice nad Jizerou.
Základní charakteristika pracovní činnosti:

-

-

práce spojené s řízením a obsluhou mechanismů a vozidel města, včetně jejich
údržby a drobných oprav,
stavební a údržbářské práce na majetku města,
zimní a letní údržba místních a účelových komunikací, letní údržba pozemků
a veřejných prostranství,
nakládání s komunálními odpady – svoz tříděných odpadů, úklid a údržba stanovišť,
apod.
Pravidelná činnost pracovníka DSM dle náplně práce spočívá především v úklidu a údržbě
veřejného prostranství, sečení a odklízení veřejné zeleně, protahování vybraných úseků místních
komunikací v zimním období, základní opravy a údržba místních komunikací a mostků v letním
období, údržba a úklid objektu sídla DSM v čp. 143 v Dolní Rokytnici, údržba vozového parku
a nářadí, opravy a údržba veřejně prospěšných zařízení, nakládání s komunálními odpady, apod.

Požadavky, znalosti, dovednosti, vzdělání, kvalifikace:
- střední vzdělání – vyučení v oboru: – požadujeme vzdělání nebo praxi odborného charakteru,
např. ve stavebnictví, ve strojírenství, v opravárenství dopravních mechanismů, apod.
- schopnost přizpůsobit pracovní dobu potřebám města (zimní údržba, pomoc při konání
venkovních společenských akcí, apod.)
- VÝHODOU - řidičský průkaz skupiny C, strojní průkaz (strojník stavebních strojů), profesní
průkaz,
- ostatní kvalifikační oprávnění vítána (např. svářečský průkaz, práce s motorovou pilou, jeřábnický
a vazačský průkaz, apod.),
Umístění pracoviště: sídlo: Dolní Rokytnice 143, Rokytnice nad Jizerou
venkovní pracoviště: území města Rokytnice nad Jizerou
Nabízíme:
Platové ohodnocení:
7. platová třída dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. + osobní příplatek
Základní platový tarif závisí na délce započitatelné praxe.
Osobní příplatek je zpravidla stanoven po zkušební lhůtě.
Příplatky za práci v sobotu a v neděli a za práci přesčas při zimní údržbě komunikací
Příspěvky poskytované Sociálním fondem Města Rokytnice nad Jizerou (stravenkový paušál,
příspěvek na dovolenou, příspěvek na dětskou rekreaci, příspěvek k životnímu výročí, apod.)
Pevnou pracovní dobu (od 06.00 hodin do 14.30 hodin)

Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení zájemce,
- datum a místo narození zájemce,
- místo trvalého pobytu zájemce,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- další kontaktní údaje (telefon, e-mail, apod.),
- datum a podpis zájemce.
K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních
zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech, zájmech, o profesionálních zkušenostech,
možné reference,
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- kopie dalších dokladů týkajících se kvalifikace zájemce (zde není nutné úřední ověření)
Lhůta pro podání přihlášky, místo a způsob podání přihlášek:
Zájemci mohou podávat přihlášky nejpozději do 8. dubna 2022, a to buď osobně do rukou tajemnice
městského úřadu Martiny Šubrtové, v podatelně Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou nebo
dopisem prostřednictvím České pošty.
Adresa, na kterou se přihláška zasílá:
Městský úřad Rokytnice nad Jizerou
Horní Rokytnice 197
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Ostatní:
- Předpokládaný termín nástupu: červen 2022
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
- Text výběrového řízení je zveřejněn na www.mesto-rokytnice.cz.
- Další informace tajemnice městského úřadu, osobně nebo na tel. 481 549 319 nebo Daniel Skrbek,
vedoucí Drobných služeb města na tel. 605 348 466.

Bc. Martina Šubrtová, v. r.
tajemnice MěÚ

