Městská část Praha – Nedvězí
Únorová 15/3
103 00 Praha 10 – Nedvězí u Říčan

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
na

TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK
Označení zaměstnavatele a místo výkonu práce:
 Městská část Praha – Nedvězí
Náplň práce:
 evidence a správa technického vybavení, jejich údržba a opravy
 evidence a koordinace údržbových prací
 odečty podružných vodoměrů a elektroměrů v objektech MČ
 běžná údržba a opravy majetku MČ Praha – Nedvězí (drobné stavební a lakýrnické práce)
 údržba komunikací a zeleně - jednoduché řezy dřevin, práce s úklidovou technikou
 spolupráce na řešení havarijních stavů
Požadavky na uchazeče:
 minimální věk 18 let a způsobilost k právním úkonům
 minimální vzdělaní – výuční list, vzdělání či zkoušky v technických oborech výhodou
 zdravotní způsobilost pro manuálně náročnou práci a trestní bezúhonnost
 praxe při obsluze strojů a nástrojů, řidičský průkaz skupiny B, skupina C výhodou
 zručnost, samostatnost, pečlivost, spolehlivost
 časová flexibilita a pobyt v MČ Praha – Nedvězí či v jejím bezprostředním okolí výhodou
Pracovní úvazek a odměna: Dohoda o provedení práce, max. 300 h/rok, 210 Kč/h
Zájemci dodají do 31.10.2019 následující dokumenty do kanceláře úřadu či zašlou e-mailem:
Přihlášku (forma volná) obsahující jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého
pobytu zájemce (případně přechodného), telefonní kontakt, e-mail, datum a podpis zájemce, včetně souhlasu
se zpracováním osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů.
Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
týkající se výše uvedených správních činností. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Předpokládaný nástup:

dle dohody, nejlépe ihned

Zasláním písemné přihlášky a všech dokladů nevzniká účastníkovi výběrového řízení právní nárok na uzavření
pracovní smlouvy v návaznosti na předmět výběrového řízení. Případné oznámení o vybrání vítěze výb ěrového
řízení bude písemně doručeno pouze tomuto žadateli.
Městská část si vyhrazuje právo změnit nebo doplnit toto výběrové řízení, případně od něj odstoupit či toto
výběrové řízení zrušit.
Bližší informace o pracovní pozici budou podány osobně na ÚMČ, schůzku lze sjednat na tel. 702 251 337.
V Praze 7. října 2019
Karolina Trnková
starostka MČ
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