
obec Náklo
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obec Náklo vyhlašuje výzvu na obsazení jednoho pracovního místa:

Pracovník správy a údržby nemovitostí

Jehož pracovní náplní bude zjišt'ování a sledování stavu opotřebení obecních areálů a
zajištění pravidelných oprav a údržby obecních budov. Provádění běžných řemeslných
prací souvisejících s každodenním chodem a údržbou objektů.

Požadavky:

Technické myšlení a praktické uvažováni
Aktivní a zodpovědný přístup k práci
Manuální zruěnost
Časová flexibilita, ochota pracovat dle potřeb obce
Samostatnost a spolehlivost
Ridičský prikaz sk. B, sk. C qýhodou

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

Jméno, příjmení uchazeče
Dafum a místo narození
Státní příslušnost
Místo trvalého pobytu
Císlo občanského prukazu
Kontaktní spoj ení (telefon, email)
Souhlas s vyuŽitím osobních údajů pro účely výběrového Ťízení
Datum a podpis uchazeče



K přihtášce uchazeč připojí tyto doklady:

- Životopis, ve kterém uvede přesné časové údaje o dosavadních zaměstnáních, o
odborných znalostech a dovednostech

- Výpis z evidence rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzděltni

Platové podmínky:

Plný pracovní ivazek v platové třídě dle Nařízení vlády č,. 34112017 Sb', o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném ztěni.

časový harmonogram qýběrového íízeníz

Termín pro podání přihlášky je nejpozději do 20. 2.2023 do 16:00 hod.
Přijaté nabídky budou posouzeny Radou obce Náklo dne 20. 2. 2023 na jejim
pravidelném zasedání. o konečném rozhodnutí budou uchazeči následně vyrozuměni.
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání bude I . 3. 2023, případně dohodou.

Přihlášky v zalepené obálce označené nápisem ,,Výběrové Ílzení Pracovník správy a
údržby nemovitostí" zaš|ete buď poštou na adresu obecní úřad Náklo, NákIo l4r 783
32 Náklo' nebo předejte osobně na obecním úřadě v Nákle.

Rada obce Náklo si vyhrazuje právo ýběrové Íizení zrušitbez udání důvodu v kterékoli
jeho fázi.

V Nákle ďne24. L 2023
CIbec Náklo
Niiklo 1J. 7B3 32 Náklo

lČ' 00299251
DlČ: 0200299251

Ing. Hana
starostka obce Náklo


