
 

V Bř�ezine� , dne 31. kve� tna 2021

Obecní úřad Březina hledá zaměstnance na pozici - technický pracovník obce, HPP

Pracovní náplň
- komplexní� zajiš�te�ní� ú� klidú a ú� dřz�by veř�ejny�ch přoštřanštví� v letní�m i zimní�m řoc�ní�m období� (šeka�ní�
třa�vy,  ú� klid špadane�ho liští�,  zaštř�ihova�ní�  keř�ovy�ch pořoštú%  a z� ivy�ch plotú% ,  přoř�ez a ka�cení�  štřomú% ,
zameta�ní� chodní�kú%  a komúnikací�, ú� klid šne�hú a pošyp chodní�kú%  a komúnikací�, ú� klid odpadkú%  apod.)
za pomoci doštúpne�  techniky (třaktoř, šekac�ka, kř�ovinoř�ez, dřobne�  na� ř�adí� apod.),
- pe�c�e o veš�keřy�  mobilia� ř�  na veř�ejny�ch přoštřanštví�ch (inštalace, opřavy, na� te� řy, ú� dřz�ba, likvidace),
- zajiš�te�ní� přovozú c�ištic�ky odpadní�ch vod a voda� řenške�  šoúštavy obce
- pomoc př�i zajiš�te�ní� kúltúřní�ch akcí�, pomoc obecní�mú ú� ř�adú

Místo výkonu práce
- kataštř obce Bř�ezina

Požadavky na zájemce o uvedenou pozici
- došaz�ení� 18 let ve�kú, zpú% šobilošt k přa�vní�m ú� konú% m,
- ř�idic�šky�  přú% kaz minima� lne�  škúpiny B, T (moz�nošt zí�škat do 3 me�ší�cú%  od na� štúpú)
- zdřavotní� zpú% šobilošt přo manúa� lne�  na� řoc�noú přa�ci,
- zřúc�nošt, šamoštatnošt, zodpove�dnošt, pec�livošt a špolehlivošt.
- došaz�ení� štř�ední�ho vzde� la�ní� š vy�úc�ní�m lištem
- přaxe na obdobne�  přacovní� pozici,
- přaxe př�i obšlúze štřojú%  a zř�í�zení�, např�. třaktoř,
- vy�hodoú je třvaly�  pobyt v obci Bř�ezina

Nástupní hrubá mzda, požitky
- tř�í�da 9, štúpen�  dle přaxe dle platove�  tabúlky šta� tní�ch zame�štnancú%  
- štřavenkovy�  paúš�a� l
- 5 ty�dnú%  dovolene�

Na� štúp na hlavní� přacovní� pome�ř poz�adova�n od 1. za� ř�í� 2021.

Svú% j z� ivotopiš přoší�m zaší�lejte na emailovoú adřešú štařošta@obec-březina.cz nebo př�edejte v ú� ř�ední�
hodiny na Obecní� ú� ř�ad Bř�ezina do ponde� lí� 7. c�eřvna 2021. Bliz�š� í� infořmace př�í�padní� za� jemci doštanoú
na Obecní�m ú� ř�ade�  Bř�ezina.

S pozdřavem 

….....................................................................
  Mgř. Mařtin Haba�n� , štařošta obce
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