OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Obec Nová Ves vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
ÚDRŽBA VEŘEJNÉ ZELENĚ A CHODNÍKŮ NA VYBRANÉM ÚZEMÍ OBCE NOVÁ VES
V ZIMNÍM A LETNÍM OBDOBÍ
Náplň práce: zahrnuje činnosti provozované na území obce Nová Ves spojené s:
- v letním období: sekáním a mulčování travního porostu, vč. odvozu biomasy, řez
stromů, řez keřů a živých plotů, shrabování a odvoz listí,
- v zimním období se jedná o úklid sněhu vč. posypu na chodnících a komunikacích
obce dle potřeby a počasí,
- ostatní práce spojené s údržbou zeleně a chodníků dle zadání starosty nebo
místostarosty nebo jinou pověřenou osobou.
Požadujeme: nástup k 1.1.2023, spolehlivost, samostatnost, vlastní techniku pro realizaci
náplně práce, dobrou fyzickou kondici, dostupnost pro realizaci.
Pracovní poměr: dohoda o provedení práce (na dobu určitou do 31.12.2023).
Termín nástupu:
1. leden 2023
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
•
•
•
•
•

státní občanství ČR (v případě cizího státního občanství trvalý pobyt v ČR),
dosažení 18 let věku,
způsobilost k právním úkonům,
trestní bezúhonnost,
dobrá fyzická kondice.

Obsah přihlášky:
a.
b.
c.
d.

jméno, příjmení a titul uchazeče,
trvalé bydliště,
kontakt (telefon, e-mail),
navržená odměna za hodinu odvedené práce (dále jako jednotková sazba),

Pozn.: jednotková sazba, musí obsahovat odměnu za vykonanou práci a veškeré ostatní náklady
spojené s realizací služby včetně veškerých nákladů spojených s provozem a údržbou vlastní techniky.

e. dostupnost uchazeče v průběhu týdne,
f. uchazeč musí prokázat, že má vlastní techniku, pomocí které je schopen práci
vykonávat,
g. datum a podpis uchazeče.

Doplňující informace:
Ing. Lubomír Forejtek, starosta obce – tel. č. +420 725 784 328, forejtek@novavesobec.cz

Přihlášky podávejte na podatelnu Obecního úřadu Nová Ves
email: podatelna@novavesobec.cz
nebo zasílejte na adresu:
Obecní úřad Nová Ves, Nová Ves čp. 39, 517 21
Přihlášky lze podávat nebo zasílat nejpozději do 9. 12. 2022.
O dalším postupu budou uchazeči informováni písemně nebo telefonicky v týdnu od 12. do
16. 12. 2022

V Nové Vsi dne 23.11.2022

