MĚSTO LIBĚCHOV
Rumburská 53, Liběchov 277 21

Nabídka
na obsazení volného pracovního místa
na pozici dělník pro úklid obce, správa veřejné zeleně, řidič, údržbář













místo výkonu práce: Liběchov
pracovní poměr na dobu: jednoho roku s možností prodloužení na dobu neurčitou
předpokládaný termín nástupu: nástup možný ihned
platové zařazení: 4./5. platová třída (v souladu se zákonem č.262/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
pracovní úvazek: 40 hodin týdně – tj. úvazek 1,0
charakteristika vykonávané práce:
Sekání trávy na veřejných prostranstvích mechanizačními prostředky, hrabání, pletí, zalévání
záhonů, úklid listí, štěpkování, apod. včetně odvozu, údržba a úklid odpadkových košů, údržba
veřejné zeleně na místním hřbitově.
Údržba a drobné opravy komunální techniky.
Čištění komunikací, chodníků a ploch (i ručními mechanizačními prostředky) od nečistot všeho
druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu apod.) včetně udržování průchodnosti odpadových kanálů a
vpustí a odvozu odpadů.
Domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě majetku obce,
údržbářské práce, zednické, malířské a zámečnické práce.
Manipulace s nádobami, popelnicemi a kontejnery plnými i prázdnými při svozu tuhého
komunálního odpadu.
Řízení motorových vozidel, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg.

Další požadavky:
 řidičské oprávnění sk. B nutností
 dobrý zdravotní stav
 aktivní a samostatný přístup k práci
 výuční list vítán
Benefity:
 příspěvek na penzijní připojištění 500 Kč/měsíc a na péči o zdraví 1000 Kč/rok dle směrnice
č. 2/2017; odměny; služební telefon
Místo a způsob přihlášení zájemce: Přihlásit se může zájemce osobně na Městském úřadě Liběchov,
popřípadě zaslat přihlášku poštou na adresu Městský úřad Liběchov, Rumburská 53, 277 21 Liběchov.
Přihláška by měla obsahovat:
 jméno a příjmení, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost, místo trvalého pobytu a
kontaktní spojení
 strukturovaný životopis
Bližší informace na telefonním čísle 315 697 016.
V Liběchově dne 15. 6. 2017.

tel : 315 697 016

e-mail : ou@libechov.cz
www.libechov.cz

Ing. Vladimíra Zralíková, starostka města

Bankovní spojení
KB Mělník č.ú. 3120171/0100
IČ – 00237019

Úřední dny: pondělí a středa 8.00 – 17.00
úterý 8.00 – 12.00
pátek 8.00 – 10.00

