STAROSTA MĚSTA
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
vyhlašuje
v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění,
výběrové řízení na pozici

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU
Předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii:
 občan ČR, starší 18 let
 střední vzdělání s maturitní zkouškou
 bezúhonnost a spolehlivost
Další požadavky:





Schopnost práce v zátěžových situacích, uživatelská znalost práce na PC, řidičský
průkaz sk. B, fyzická zdatnost, flexibilita a komunikativnost, směnný provoz (denní a
noční 12 hod. směny).
Odborná způsobilost pro výkon funkce strážníka (platné osvědčení strážníka), zbrojní
průkaz pro sk. D výhodou.
Testy fyzické způsobilosti.
Psychologické vyšetření – vyšetření ke zjištění osobnostní způsobilosti k výkonu práce
strážníka je určeno výhradně pro potřebu výběrového řízení MP Březová nad
Svitavou. V případě nevyhovujících výsledků lze psychologické vyšetření opakovat
nejdříve po dvou letech.

Informace k pracovnímu poměru:
Uchazeč se po přijetí do pracovního poměru stává zaměstnancem Města Březová nad
Svitavou se zařazením do městské policie.
Platové zařazení: v souladu se Zákoníkem práce, nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a nařízení
vlády 564/2006 Sb., v platném znění se stanovuje 7. platová třída (čekatel 5. platová třída)
Přihláška musí obsahovat:








jméno, příjmení a příp. titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu
číslo občanského průkazu
datum a podpis uchazeče
kontaktní adresa, telefon a e-mail

K přihlášce se připojují tyto doklady:










strukturovaný životopis s údaji o předchozích zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech
motivační dopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
čestné prohlášení ve smyslu § 4a odst. 1, písm. b) a c) zák. 553/1991 Sb., v platném
znění
čestné prohlášení ve smyslu § 4b odst. 4, zák. 553/1991 Sb., v platném znění
ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidenční karty řidiče ne starší 3 měsíců
je zdravotně způsobilý dle § 4c) zák. č. 553/91 Sb., o obecní policii – posuzuje lékař
závodní preventivní péče
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
řízení, v souladu s ustanovením čl. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č.
2016/679 (GDPR)

Datum nástupu: 1. 9. 2018 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: katastrální území města Březová nad Svitavou
Přihlášky k výběrovému řízení zašlete nejpozději do 4. 7. 2018.
na adresu: Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou,
k rukám starosty
Obálku je třeba označit slovy: „Strážník MP – výběrové řízení - neotvírat“
Bližší informace u referenta MP: na tel. č. 461 521 813 (PO a ST od 7:00 do 17:00)
Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu nebo nevybrat
žádného z uchazečů.
K ústnímu pohovoru budou vybraní uchazeči pozvání písemnou zprávou zaslanou na
uvedený e-mail.
Ing. Karel Adámek, MBA
starostka města
V Březové nad Svitavou dne 12. 6. 2018

