Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, Zlechov 540, 687 10 Zlechov
VYHLAŠUJE
Výběrové řízení na funkci

Pracovník obsluhy mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
– strojník vodohospodářských zařízení
Základní požadavky:
 Státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
 Věk nejméně 18 let
 Způsobilost k právním úkonům
 Bezúhonnost
 Znalost českého jazyka
Dále požadujeme:
 Vyučen v oboru technickém, případně střední vzdělání s maturitou (výhodou vzdělání
elektro s platnou kvalifikaci dle vyhl.50/78 Sb., §6)
 Základní znalost práce s PC
 Spolehlivost
 Aktivní přístup ke vzdělávání ve svěřeném výkonu práce
 Řidičský průkaz skupiny B
 Samostatnost
 Dobrý zdravotní stav
 Časová flexibilita
Druh práce
 Obsluha a údržba objektů mechanicko-biologické ČOV Zlechov
 Běžná údržba strojního zařízení
 Kontrola a drobná údržba kanalizačních řádů v obcích Zlechov, Tupesy, Břestek
 Odběr technologických vzorků odpadních vod, kalů, apod.
 Základní spolupráce na přípravě podkladů pro administrativě-správní činnosti
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) Jméno, příjmení, titul uchazeče
b) Datum a místo narození uchazeče
c) Státní příslušnost uchazeče
d) Místo trvalého pobytu uchazeče, případně doručovací adresa, telefonní a emailový kontakt.
e) Datum a podpis uchazeče
K přihlášce musí byt připojeny tyto doklady:
a) Životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadním vzdělání, zaměstnáních,
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností.
b) Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
c) Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další ustanovení:
 Předpokládaný nástup do pracovního poměru: od 1. 4. 2020
 Pracovní úvazek: 0,5
 Platová třída: 6 (Předpokládaná výše mzdy při úvazku 1,0 – 25 000 Kč)
 Benefity – stravenky, profesní rozvoj, možnost časově flexibilní pracovní doby,
výkonnostní odměny
 Místo výkonu práce: Čistírna odpadních vod Zlechov, Zlechov 590 , obec Zlechov,obec
Tupesy, obec Břestek

Písemnou přihlášku doručte nejpozději do 9.3. 2020 do 15:00 na adresu:
Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, Zlechov 540, 687 10.
Obálku označte značkou „VŘ-obsluha ČOV“.
Přihlášku a životopis zašlete současně také emailem na adresu dso.ucetni@seznam.cz

RNDr. Jindřich
Krušina

Digitálně podepsal RNDr.
Jindřich Krušina
Datum: 2020.02.18 14:51:17
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za předsedu správní rady Mgr. Oldřicha Vávru
RNDr. Jindřich Krušina, starosta obce Břestek a člen správní rady

Vyvěšeno: 18.února 2020
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