MĚSTO

STUDÉNKA

starosta
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

VYHLÁŠENÍ

VÝBĚROVÉHO

Starosta města Studénky
pracovního místa

vyhlašuje

STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE
s těmito požadavky

výběrové

řízení Č. 1/2014

na obsazení

MĚSTSKÉ POLICIE STUDÉNKA

a podmínkami

Druh práce: strážník/strážnice

ŘÍZENÍ

pro uchazeče:

Městské policie Studénka

Počet obsazovaných míst: 1
Platové zařazení: 7. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe, v souladu
s nařízením vlády č. 564/2006
Sb., o platových
poměrech zaměstnanců
ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisu; možnost postupného přiznání osobního
příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisu.
Místo výkonu práce: katastrální

území města Studénky.

Charakteristika vykonávané práce: Komplexní
záležitostí veřejného pořádku ve městě.
Požadované vzdělání: střední vzdělání s maturitní

plnění

úkolu

při

zajišťování

místních

zkouškou.

Předpoklady: občan České republiky,
starší 21 let, bezúhonnost
- dle § 4a zákona
č.553/1991
Sb., o obecní policií, ve znění pozdějších
předpisu, spolehlivost
- dle § 4b
zákona Č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdéjších
předpisu, zdravotní
způsobnost - dle § 4c zákona Č. 553/1991
Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisu, a vyhlášky č. 444/2008
Sb., o zdravotní způsobilosti
uchazeče o zaměstnání
strážníka, čekatele a strážníka obecní policie.
Požadavky: řidičské oprávnění skupiny "B", aktivní znalost práce na PC (MS Office,
Internet),
rozhodnost, samostatnost,
schopnost práce v týmu, vysoké pracovní nasazení,
absolvování
fyzického
testu a psychodiagnostického
vyšetření,
dobré komunikativní
schopnosti, časová flexibilita, ochota učit se novým věcem.
Výhodou: praxe v pozici "strážník/strážnice
obecní (městské)
policie", platné osvědčení
o odborné způsobtlosti (§ 4d a 4e zákona Č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisu),
platný zbrojní průkaz skupiny D, zkušenost s kynologií, znalost
cizího jazyka.
Požadované doklady:
a) přihláška k výběrovému
řízení,
b) osobní dotazník,
c) profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných
činností,
d) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
e) výpis z evidence Rejstříku trestu ne starší než 3 měsíce,
f) čestné prohlášení o bezúhonnosti
dle § 4a odst. (2) zákona Č. 553/1991
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisu, ne starší než 3 měsíce,
g) čestné prohlášení o spolehlivosti
dle § 4b odst. (4) zákona Č. 553/1991
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisu, ne starší než 3 měsíce,
h) výpis z evidenční karty řidiče ne starší než 1 měsíc.

Sb., zákon
Sb., zákon

Přihláška musí obsahovat: název výběrového řízení, číslo výběrového řízení, jméno,
příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
kontaktní adresu, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu,
kontaktní údaje (e-rnail, telefon), datum a podpis.
K přihlášce uchazeč připojí rovněž prohlášení uchazeče o pracovní místo
v následujícím znění:
"Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladu pro přihlášku do výběrového řízení
dávám ve smyslu zákona Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
souhlas k jejich zpracování.
Jméno, příjmení, titul, datum narození a vlastnoruční

podpis."

Upozornění: poskytnuté doklady a podklady je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnu
po ukončení výběrového
řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté
doklady
a podklady skartovány.
Předpokládaný nástup: 1. listopadu 2014 nebo dle dohody s vybraným

uchazečem.

Přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte na podatelnu Městského úřadu Studénka
do 29. srpna 2014 (tímto termínem je stanoveno datum doručení přihlášky včetně
požadovaných dokumentu, nikoliv datum jejich odeslání) na adresu: Ladislav Honusek,
starosta, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka, v zalepené obálce s označením
VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ
"STRÁŽNÍK/STRÁŽNICE
Měp" - NEOTVÍRAT,
s uvedením
adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení
zařazeny.
Předpokládaný termín konání výběrového řízení: 1. kolo - výběrový pohovor
a fyzické testy dne 16. září 2014, 2. kolo - psychodiagnostické
vyšetření
dne 20. září 2014. Harmonogram a obsah Výběrového řízení budou zaslány uchazečům
elektronicky v pozvánce na jimi uvedenou e-mailovou adresu.
Zaměstnavatel
řízení.

si vyhrazuje

právo

pracovní

místo

neobsadit,

případně

zrušit výběrové

Kontakty
pro
uchazeče:
Ladislav
Honusek,
starosta,
telefon:
556414351,
e-rnail: starosta@mesto-studenka.Cz
nebo Jan Pesničák, velitel Městské policie Studénka,
telefon: 556413 714, e-rnaíl: mep@studenka.oet
Vyhlášení tohoto výběrového řízení včetně tiskopisu pro přihlášení se do výběrového řízení
(přihláška k výběrovému řízení, osobní dotazník, čestné prohlášení o bezúhonnosti, čestné
prohlášení o spolehlivosti,
prohlášení uchazeče o pracovní místo) jsou zveřejněny
na webových stránkách města Studénky na adrese:
http://www.mest9.:..s1.4denka.cz/mest
ky- u rad/volna-wacovnlmlsta

Studénka 20.06.2014

