V Březině, dne 31. května 2021
Obecní úřad Březina hledá zaměstnance na pozici - technický pracovník obce, HPP
Pracovní náplň
- komplexní zajištění ú klidu a ú držby veřejných prostranství v letním i zimním ročním období (seká ní
trávy, ú klid spadaného listí, zastřihová ní keřových porostů a živých plotů , prořez a kácení stromů ,
zametá ní chodníků a komunikací, ú klid sněhu a posyp chodníků a komunikací, ú klid odpadků apod.)
za pomoci dostupné techniky (traktor, sekačka, křovinořez, drobné ná řadí apod.),
- péče o veškerý mobiliá ř na veřejných prostranstvích (instalace, opravy, ná těry, ú držba, likvidace),
- zajištění provozu čističky odpadních vod a vodá renské soustavy obce
- pomoc při zajištění kulturních akcí, pomoc obecnímu ú řadu
Místo výkonu práce
- katastr obce Březina
Požadavky na zájemce o uvedenou pozici
- dosažení 18 let věku, způ sobilost k právním ú konů m,
- řidičský prů kaz minimá lně skupiny B, T (možnost získat do 3 měsíců od ná stupu)
- zdravotní způ sobilost pro manuá lně ná ročnou práci,
- zručnost, samostatnost, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost.
- dosažení středního vzdělá ní s výučním listem
- praxe na obdobné pracovní pozici,
- praxe při obsluze strojů a zřízení, např. traktor,
- výhodou je trvalý pobyt v obci Březina
Nástupní hrubá mzda, požitky
- třída 9, stupeň dle praxe dle platové tabulky stá tních zaměstnanců
- stravenkový paušá l
- 5 týdnů dovolené
Ná stup na hlavní pracovní poměr požadová n od 1. zá ří 2021.
Svů j životopis prosím zasílejte na emailovou adresu starosta@obec-brezina.cz nebo předejte v ú řední
hodiny na Obecní ú řad Březina do pondělí 7. června 2021. Bližší informace případní zá jemci dostanou
na Obecním ú řadě Březina.

S pozdravem
….....................................................................
Mgr. Martin Habá ň , starosta obce
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