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Město Český Brod
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

MUCB 62893/2017

Výběrové řízení na pozici pracovníka městského kamerového dohlížecího systému
Města Český Brod
Město Český Brod v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce vyhlašuje výběrové řízení na
pozici pracovníka městského kamerového dohlížecího systému Města Český Brod.
Platová třída: 5-6 (dle dosaženého vzdělání a praxe), příplatek za přesčas, za noční směny, so + ne
Předpokládaný nástup: v období od 01.01.2018 nebo dle dohody.
Pracovní smlouva bude s úspěšným uchazečem uzavřena na dobu určitou 12 měsíců s možností
prodloužení.
Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady:
a) je bezúhonný (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů),
b) je spolehlivý (prokazuje se čestným prohlášením),
c) je starší 18 let,
d) je zdravotně způsobilý (tělesně i duševně),
e) dosáhl minimálně středního vzdělání s výučním listem,
dále:
ovládá český jazyk,
ovládá práci na PC,
vlastní řidičské oprávnění skupiny B.
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
1) jméno, příjmení a titul uchazeče,
2) datum a místo narození,
3) statní příslušnost,
4) místo trvalého pobytu,
5) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
6) elektronická adresa (e-mail),
7) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:
1) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech,
2) výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce,
3) čestné prohlášení prokazující bezúhonnost, ne starší než 3 měsíce,
4) čestné prohlášení prokazující spolehlivost, ne starší než 3 měsíce,
5) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
6) kopii řidičského průkazu,
7) souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Lhůta pro podání přihlášky je do: 17.10.2017 do 11:00 hodin.
Adresa pro podání přihlášky:
MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, k rukám starosty města Bc. Jakuba Nekolného,
obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – pracovníka městského kamerového dohlížecího systému“
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Přihlášení uchazeči, kteří splňují výše uvedené předpoklady, jsou tímto zváni k ústním pohovorům, které se
uskuteční od 9:30 hod. dne 18.10.2017 na Městském úřadu v Českém Brodě, nám. Husovo 70, 1. p.
(kancelář starosty).
Pro bližší informace k výběrovému řízení můžete kontaktovat velitele Městské policie Český Brod pana
Jana Svobodu, tel. 321 612 156, mobil 733 576 693, e-mail: svoboda@cesbrod.cz.
Veřejná výzva byla vyvěšena na úřední desce dne 26.09.2017.
Veřejná výzva byla uveřejněna na www.cesbrod.cz dne 26.09.2017.
V Českém Brodě dne 26.09.2017

Bc. Jakub Nekolný v.r.
starosta města

otisk úředního razítka
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