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Obec Valy
Karlovarský kraj
V Lukách 21, 353 01 Mariánské Lázně
Držitel Oranžové stuhy za spolupráci se zemědělským subjektem v rámci soutěže Vesnice roku 2015
Vesnice Karlovarského kraje roku 2016
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Nabídka pracovního místa
Obec Valy přijme pracovníka údržby
Popis činnosti:
- běžné opravy a údržba budov a veřejných prostranství v obci
- základní zednické, malířské, montážní a zámečnické činnosti
- letní údržba zeleně, obsluha techniky (sekačka, křovinořez, traktůrek, běžné ruční
a elektro nářadí), zimní úklid chodníků
- řízení a obsluha motorového užitkového vozidla pro potřeby obce (kontejnery,
radlice, sypač)
- ostatní údržbářské a úklidové práce
Požadavky:
- čistý trestní rejstřík
- zdravotní způsobilost
- řidičský průkaz skupiny B
- manuální zručnost, samostatnost, pracovní nasazení, spolehlivost
- výhodou praxe v příbuzném oboru – není podmínkou
- výhodou ukončené střední odborné učiliště – není podmínkou
Nabízíme:
- nástup možný od 1. listopadu 2019
- smlouva na dobu neurčitou s 3 měsíční zkušební dobou
- úvazek 40 hodin týdně, flexibilní pracovní doba
- odměna dle aktuálního Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě
- osobní příplatek
- 5 týdnů dovolené
- stravenky
Zájemce žádáme o doručení stručného profesního životopisu*, souhlasu s nakládáním
s osobními údaji a výpis z rejstříku trestů, nejpozději do 25. 10. 2019 na adresu Obec Valy,
V Lukách 21, 353 01 Valy, nebo e-mailem na obecvaly@seznam.cz.
Na základě doručených podkladů bude domluvena osobní schůzka s uchazeči.
V případě dotazů se obracejte na starostu obce:
Quido Vlk, mobil: 725 959 001, e-mail: obecvaly@seznam.cz
*V životopise uveďte tyto informace: jméno, bydliště, datum narození, vzdělání, praxe, řidičská případně jiná
oprávnění, ostatní znalosti a dovednosti, zájmy a koníčky.
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