Město Unhošť
Městský úřad Unhošť, Václavské náměstí 44, 273 51 Unhošť
v y h la š u j e
výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
„strážník Městské policie Unhošť“

Obecné podmínky pro přijetí:
-

občan české republiky
bezúhonnost
spolehlivost
věk 21 let
zdravotní způsobilost
minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
výška nad 170 cm
fyzická a psychická způsobilost pro výkon funkce (psychologické
vyšetření a test fyzické zdatnosti je součástí výběr.řízení)
- bydliště v nejbližším okolí výhodou

Nabízíme:
- sociální jistoty
- osobní ohodnocení
- příplatek na stravné
- očkování proti rizikovým chorobám zdarma
- platové podmínky dle mzdových předpisů v 6 – 7. platové třídě
- moderní technické vybavení a zázemí
- zdokonalení fyzické kondice
- různorodou pracovní náplň

Náležitosti přihlášky :
- název výběrového řízení
- jméno, příjmení, titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče

- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního občana)
- datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutné připojit tyto doklady:
- strukturovaný životopis
- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých osobních údajů výhradně
pro potřeby výběrového řízení
- doklad o zdravotní způsobilosti pro výkon této činnosti
Uzávěrka přihlášek: 3.května 2012 do 14,00 hod.
Místo a způsob podání přihlášky:
Uchazeč podá písemnou přihlášku, včetně požadovaných dokladů, na podatelně městského
úřadu v Unhošti, 273 51 Unhošť nebo poštou na výše uvedenou adresu úřadu v obálce
označené nápisem „Výběrové řízení – strážník MP“

Bližší informace poskytne tajemník MěÚ Unhošť p.Černý na tel.312679058 nebo vedoucí
strážník MP p.Kropáč na tel. 724962323.
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a dokladů není možné přihlášku zařadit do
výběrového řízení.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu
nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Unhošti dne 10.dubna 2012
PhDr.Lenka Mazuchová, MBA
Starostka města

