
ozNÁMENí o vyHLÁšnNí vÝsňnovÉrro ŘiznNí

Město Vamsdoď, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdoď, vyhlašuje dne 04.08.2017
výběrové řízení na obsazení pracovního místa;

Pracovník / pracovnice organizační složky pro sociáIní sIužby města Varnsdor{ -
pečovatelslcí služba yarnsdorf

Sjednaný druh práce:
o pracovník / pracovnice v sociálních službách.

Misto výkonu práce:
. Vamsdoď.

Platové podmínky:
. 5. platová třída (podle nařízení vlády ě.56412006 Sb., o platoqích poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě).

Předpokládaný termín nástupu:
o dle dohody.

Pracovní poměr:
o na dobu urěitou,
o plný pracovní úvazek.

Požadavky:
o §,zická osoba, která dosahla věku 18 let,
o Ťátní občan České republil7, popřípadě fuzická osoba, kteráje cizím státním občanem a má v

Ceskó republice trvalý pobyt, ovládající český jaryk,
e bezúhonnost.
o odborná kvalifikace dle zákona ó. 10812006 Sb. § 1 16 odst. 5, v platném zrění,
o znalost práce na PC (MS Office),
. zodpovědnost,spolehlivost,
o příjemné vystupování, schopnost t}mové spolupráce,
o řidičsh.i průkaz skupiny B (aktivní řidič).

Přihláška musí obsahovat tyto náIežitosti:
o jméno, příjmení a titul uchazeče luchazečky,
. datum a místo narození uchazeěe / uchazečky,
o státní příslušnost uchazeče / uchazečky,
o místo trvalého pobytu uchazeče i uchazečky,
. ěíslo oběanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobl,tu,jdeJi o cizího státního občana),
o datum a podpis uchazeče / uchazečky.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
o životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odbomých

znalostech a dovednostech,
o v,ýpis z evidence Rejsťíku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též

obdobný doklad osvěděující bezúhonnost lydaný domovským státem, pokud takový doklad
domovský stát ne\Tdává, doloží se bezuhonnost čestným prohlášením,

o ověřená kopie dokladu o nejlyšším dosaženém vzdělání.



Lhůta pro podání přihtášky:
. -pisemnou 

přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji lyhlašovatel obdrŽel

nejpozději rtne 21.08.2017 v podatelně Městského úřadu Varnsdoď, nám. E, Benďe 470,

407 47 Varnsdorf.

Obálku prosím adresujte:
o Městslcý uřad vamsdoď

k rukám tajemnika Ing. Radka Kříže
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
obálku je nutno výrazně označit slory: ,,NDOTViRAT - výběrové řizení
pečovatelská služba".

Vyhlašovatel si lyhrazuje právo zrušit výběrové íízeni bez uvedení důvodu kdykoliv vjeho pruběhu

nebo nelybrat ádného uchazečo,
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Ing.RadekKříž /r)
tajemník Městského úíadu Ýamsdoď

ťwéieno dne, 0 LO!j$].-,

6t


