Město Uherský Ostroh, Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh, IČO 00291480

Prodloužení termínu pro přijetí přihlášek do výběrového řízení

Starosta města Uherský Ostroh vyhlašuje
v souladu se zákonem č.553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
výběrové řízení na obsazení pracovního místa

strážník městské policie
Druh práce: řešení bezpečnostní problematiky a veřejného pořádku ve městě Uherský Ostroh
Místo výkonu práce: katastrální území města Uherský Ostroh
Pracovního poměr: doba neurčitá / plný pracovní úvazek
Platové zařazení: platová třída 5 – čekatel (do doby získání odborné způsobilosti)
platová třída 8 – strážník (po úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti)
Předpokládaný nástup: ihned po ukončení VŘ popř. dle dohody
Zákonné podmínky pro vznik pracovního poměru:
státní občan ČR, věk nad 18 let
bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb.,
v platném znění
ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadované předpoklady:
komunikativní předpoklady, zvládání stresových situací, samostatnost
dobrá znalost práce na PC
řidičský průkaz skupiny B
Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu
 kontaktní spojení - elektronická adresa (e-mail) a tel. číslo
 datum a podpis uchazeče
K písemné přihlášce je nutno doložit:
- životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti dle ustanovení § 4a) a § 4b) zákona
č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn
- doklad lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu strážníka
- kopii řidičského průkazu
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení

Písemné přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami na Městský
úřad v Uherském Ostrohu v zalepené obálce označené slovy:

„Neotvírat – VŘ strážník MěP“.
Lhůta pro podání přihlášky je do 18.11.2020.
Později zaslané přihlášky nebudou zařazeny do výběrového řízení.
Adresa na kterou se přihláška odesílá:
Městský úřad Uherský Ostroh
Starosta města
Zámecká 24
687 24 Uherský Ostroh
Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení, které se uskuteční na Městském úřadě
v Uherském Ostrohu, Zámecká 24. Výběrové řízení proběhne ve 2 kolech. Termín pro
výběrové řízení bude uchazečům oznámen nejméně 7 dní předem.
O pozvání k výběrovému řízení bude vyhlašovatel informovat uchazeče písemně.
Bližší informace o druhu práce podá Aleš Hruška – velitel MěP, tel. 607 840 121, popř. Ing.
Vlastimil Petřík, starosta města, tel. 724 377 013. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat jen
jednoho z přihlášených uchazečů nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů, popř.
zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Ing. Vlastimil Petřík, starosta města, v.r.

