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Výběrové řízení
Obec Žleby, IČ: 00236691, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby, zastoupená starostkou obce,
vyhlašuje dne 30. 4. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:
„Vedoucí technických služeb“.
Zákonné předpoklady
• státní občanství ČR, v případě cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR
• dosažení věku 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• bezúhonnost
• ovládání jednacího jazyka
Další požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
• řidičský průkaz skupiny B
Výhodou:
• praxe ve vedoucí funkci
• řidičský průkaz skupiny T
Nabízíme:
• místo výkonu práce – katastrální území Žleby a Zehuby
• pracovní poměr – na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou)
• úvazek – plný
• platové zařazení – 7. platová třída – v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě
• předpokládaný nástup do zaměstnání – 01. 06. 2019, popř. dle dohody
Místo a způsob podání přihlášky:
Přihlášky včetně povinných příloh se doručují (poštou či osobně na podatelnu) na adresu: Obec
Žleby, Zámecké nám. 67, 28561 Žleby. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení – vedoucí
technických služeb“
Lhůta pro podání přihlášky:
nejpozději do 24. 05. 2019 včetně (rozhodující je datum doručení na Obecní úřad Žleby)
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Přihláška musí obsahovat náležitosti:
• jméno, příjmení a titul zájemce,
• datum a místo narození zájemce,
• státní příslušnost zájemce,
• místo trvalého pobytu zájemce,
• telefonní spojení
• e-mailovou adresu
• datum a podpis zájemce
Povinné přílohy přihlášky:
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech,
• motivační dopis,
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená kopie),
• případně prosté kopie dokladů o získání odborných kurzů nebo jiného doplňkového vzdělávání,
• tzv. lustrační osvědčení (nebo doklad o podání žádosti o vystavení lustračního osvědčení) a čestné
prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. (neprokazují osoby narozené po 01.12.1971)
• souhlas se zpracováním osobních údajů
Kontaktní osoba: Ludmila Záklasníková, starosta@ouzleby.cz, 737 750 193
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.
Ve Žlebech 30. 4. 2019

Mgr.
Ludmila
Záklasníko
vá

Mgr. Ludmila Záklasníková
starostka obce Žleby
mob.: +420 737 750 193
email: starosta@ouzleby.cz
Tel./Fax: 327 398 107 Starosta
Tel.:
327 398 135 Ekonomka

Tel.:
Tel.:

327 398 711
327 398 225

Digitálně podepsal Mgr.
Ludmila Záklasníková
DN: c=CZ, o=Obec Žleby
[IČ 00236691], ou=69,
cn=Mgr. Ludmila
Záklasníková,
serialNumber=P680422
Datum: 2019.04.30
13:37:42 +02'00'

Matrika/Evidence obyvatel
Stavební úřad

ČS a.s.

č. ú. 443526319/0800

