Bc. Hana Večerková, Dis.
starostka města

Otrokovice 2. června 2021

vyhlašuji
výběrové řízení č. 1/2021 na obsazení pracovních míst:

Strážník(ci)
Městská policie
Pracovní poměr:

Na dobu určitou, nástup 01. 09. 2021 (dohoda o nástupu možná),
Po zapracování na dobu neurčitou

Místo výkonu práce:

Pracoviště Městské policie Otrokovice

Požadavky pro vznik pracovního
poměru:

Nabízíme:

Bližší informace:










Občan České republiky,
Věk nad 18 let,
Střední vzdělání s maturitní zkouškou,
Bezúhonnost dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
Spolehlivost dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
Zdravotní způsobilost dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
Dobrá znalost práce na PC (Word, Excel),
Komunikativní předpoklady, zvládání stresových situací, iniciativní
a samostatný přístup k práci, vysoké pracovní nasazení,
 Řidičský průkaz skupiny B.
5. platovou třídu při nástupu,
po splnění stanovených odborných předpokladů 8. platovou třídu, trvalé vzdělávání,
příspěvek na stravování, příspěvek na prevenci a posílení zdraví, příspěvek na
rehabilitace a masérské služby, program na podporu zdravého životního stylu
Výběrové řízení obsahuje:
- testy tělesné zdatnosti,
- speciální psychologické vyšetření (testy),
- pohovor s výběrovou komisí.
Další informace poskytne Ing. Tomáš Gromus, ředitel Městské policie Otrokovice,
nám. 3. května 1340, Otrokovice, tel. 577 680 301,
e-mail: gromus@muotrokovice.cz

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení, titul,
 datum a místo narození,
 státní příslušnost,
 místo bydliště,
 číslo občanského průkazu,
 souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení,
 kontaktní spojení (telefon, e-mail),
 datum a podpis.

K písemné přihlášce nutno doložit:

 životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 čestné prohlášení podle §4b zákona č.553/1991 Sb., o obecní policii.

Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 10. 07. 2021 v obálce označené heslem
„VŘ strážník MP“ na adresu:
Městská policie Otrokovice
Ing. Tomáš Gromus – ředitel MP
nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.

O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni.
Bc. Hana Večerková, DiS. v. r.

