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OZNÁMENÍ 

o vyhlášení výběrového řízení 
Starostka obce Hradištko (okres Praha – západ) vyhlašuje výběrové řízení na pozici na dobu 

neurčitou 

 

Vedoucí údržby obce 

Náplň práce:  

samostatné zajišťování technického provozu a servisních činností, technické zajišťování 

a organizace údržby a oprav budov. Vedoucí pracovník údržby obce bude organizovat, 

řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim pokyny týkající se zabezpečení 

údržby strojů pro komunální práce, údržby zeleně, veřejných prostranství, komunikací 

a budov ve vlastnictví obce, úklidu obce, včetně potřebných prací při obecních akcích; 

výše uvedené práce bude zároveň i vykonávat. Vedoucí pracovník údržby se bude zod-

povídat starostce. 

 Nabízíme:  

• pracovní poměr na celý úvazek  

• samostatnou práci, pestrou pracovní náplň  

• platové zařazení dle platných platových předpisů, osobní ohodnocení, příplatek 

za vedení  

• 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity  

 

Předpokládaný nástup:   leden 2019 

Požadujeme pracovitost, časovou flexibilitu a ochotu pro případnou práci přesčas. 

Místo výkonu práce: Katastrální území obce Hradištko pod Medníkem 

 

Základní předpoklady pro výkon práce: 

• úplné středoškolské vzdělání s maturitou, 

• řídící schopnosti a zkušenosti s vedením malého kolektivu, komunikativnost 

• manuální zručnost 

• aktivní zájem o údržbu obce 

• vlastní iniciativa při správě obce 

• osobní znalost lokality 

• uživatelské znalosti práce s PC 
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• řidičský průkaz skupiny B 

• spolupráce se všemi zaměstnanci obecního úřadu 

• bezúhonnost a státní občanství české republiky 

 

Vítáno: 

• další zkoušky odborné způsobilosti (např. svářečské, elektrotechnické) 

• řidičský průkaz rozšířený o další skupiny  

  

Doklady, které připojí uchazeč k přihlášce: 

• strukturovaný životopis včetně telefonního a e-mailového kontaktu  

• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

• čestné prohlášení o způsobilosti k právním úkonům a o vlastní bezúhonnosti. 

• Souhlas ke zpracováním osobních údajů  

(Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu přihlášky do výběrového řízení dávám ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas 

k jejich zpracování a uchování.) 

 

 

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy  

„Výběrové řízení Vedoucí údržby – NEOTVÍRAT“ mohou zájemci osobně doručit 

na podatelnu nebo zaslat poštou na adresu :  Obecní úřad  Hradištko, Chovatelů 500, 

252 09  Hradištko  nejpozději do 17.12.2018 do 17:00 hodin. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho 

průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 

 

Další informace poskytne Radka Svobodová, starosta@hradistko.cz, tel. 731 658 508 

 

V Hradištku dne 4. prosince 2018                

 

 

Radka Svobodová, v.r. 

starostka obce Hradištko 
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