Obec Lužany
Lužany 144, 507 06
Obec Lužany přijme do pracovního poměru zaměstnance na pozici

technický pracovník
Místo výkonu práce: obec Lužany
Druh pracovního poměru: pracovní poměr na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Předpokládaný nástup: červen 2022
Požadavky na uchazeče:
- zdravotní způsobilost
- min. střední vzdělání s výučním listem
- řidičské oprávnění B a T, skupina C výhodou
- zkušenost práce s řetězovou pilou, křovinořezem, komunálním traktorem s příslušenstvím
- manuální zručnost, samostatnost, odpovědnost za svěřený úkol, časová a pracovní flexibilita
Náplň práce:
- údržbářské práce v obecních budovách
- celoroční údržba a úklid veřejných prostranství, komunikací
- údržba zeleně
- údržba technicky
- obsluha čistírny odpadních vod a přečerpávacích stanic
- práce při hospodaření v lese
- správa a údržba vozidel a strojů
- kontrola dětských hřišť
- vedení pracovníků úklidu veřejných prostranství
Nabízíme:
- 5. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017, o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejné správě (tabulka č. 1)
- dovolená 5 týdnů
Vyplněnou přihlášku doručte nejpozději do pátku 14. ledna 2022 do 14 hodin na adresu Obecní úřad
Lužany, Lužany 144, 507 06. O výsledku budou uchazeči informováni telefonicky.
Obec Lužany si vyhrazuje právo toto řízení zrušit nebo nepřijmout v rámci řízení žádného z uchazečů.
V Lužanech 20. 12. 2021

Ing. Martin Mitlöhner
starosta obce Lužany
Obec Lužany, Lužany 144, 507 06 Lužany, IČ: 00271799, jakožto správce osobních údajů (dále jen správce) poskytuje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů, informace o zpracování osobních údajů a o
právech subjektu údajů souvisejících s jejich zpracováním, osobní údaje zpracováváme v rámci: plnění právní povinnosti a ochrany
oprávněného zájmu správce. Osobní údaje získáváme od uchazečů a zpracovávají se po dobu skartační a archivační lhůty v souladu se
Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a následně se skartují. Údaje budou zpracovávány pouze v podobě listinné a nebudou
poskytovány jiným osobám s výjimkou osob – členů výběrové komise. Osobní údaje nebudou poskytovány do třetích zemí. Osobou
pověřence pro ochranu osobních údajů správce je RNDr. Marek Komárek, marek.komarek@sms-sluzby.cz, tel.: +420 725 983 171.
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