!

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Velitel Městské policie Uherský Brod vyhlašuje
výběrové řízení č. 2020 06 na pracovní pozici
strážník městské policie
DRUH PRÁCE:

řešení bezpečnostní problematiky a místních záležitostí veřejného pořádku v rámci města
Uherský Brod

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:

Uherský Brod

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

platová třída 5 – čekatel (do doby získání odborné způsobilosti),
platová třída 8 – strážník (po úspěšně vykonané zkoušce odborné způsobilosti)

PRACOVNÍ POMĚR:

na dobu určitou 3 let s možností prodloužení, vč. možnosti získání prac. poměru na dobu neurčitou

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP:

ihned, příp. dle dohody

Zákonné předpoklady:

•
•
•

občan ČR starší 18 let,
bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění,
ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadované předpoklady:

•
•
•
•

komunikativní a organizační schopnosti,
zodpovědnost, samostatnost, pečlivost a časová flexibilita,
dobrá znalost práce na PC,
řidičský průkaz skupiny B.

Náležitosti přihlášky uchazeče:

•
•
•
•
•
•
•

jméno, příjmení a titul uchazeče,
datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče,
číslo občanského průkazu,
číslo řidičského průkazu,
elektronická adresa (e-mail) a mobilní tel. číslo,
datum a podpis uchazeče.

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:

•
•
•
•
•
•

strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti dle ustanovení § 4a) a § 4b) zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn,
doklad lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče,
souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit
do výběrového řízení.
Lhůta pro podání přihlášky:

nejpozději do 12.06.2020

Forma přihlášky:

písemná

Místo a způsob podání
přihlášky:

Městský úřad Uherský Brod, osobně nebo prostřednictvím pošty, v zalepené obálce označ
ené slovy „Neotvírat – výběrové řízení č. 2020 06”

Adresa, na kterou se
přihláška odesílá:

Městský úřad Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod

▪ Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, Česká republika, P. O. BOX 33, fax: 572 805 112
▪ Bankovní spojení: příjmy: 19-721721/0100, KB, a. s., výdaje: 4204852/0800, ČS, a. s., IČ: 00291463
▪ Úřední hodiny: pondělí a středa 08:00–17:00, elektronická podatelna: podatelna@ub.cz, datová schránka: e3kbzf6

Vybraní uchazeči budou pozváni k výběrovému řízení které proběhne ve třech kolech. První kolo bude spočívat v pohovoru před
výběrovou komisí. Po vyhodnocení výsledků prvního kola postoupí vybraní uchazeči do kola druhého ke zpracování testu z českého
jazyka, znalosti práce na PC a psychotestů. Úspěšní uchazeči druhého kola postoupí ke zdravotním testům. Ten se skládá ze dvou
částí; zátěžový test u sportovního lékaře a vybraní uchazeči následně absolvují pohovor s psychologem. Náhradní termín výběrového
řízení vyhlašovatel nepřipouští. O pozvání k výběrovému řízení bude vyhlašovatel informovat uchazeče výhradně elektronickou
poštou. Neúspěšní uchazeči budou informováni elektronickou poštou, kde si mohou podané přihlášky vyzvednout.
Bližší informace o druhu práce podá Radek Šustek, velitel městské policie, tel.: 572 805 290. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo
vybrat jen jednoho z přihlášených uchazečů nebo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů, popř. zrušit výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.
Radek Šustek v. r.
velitel městské policie
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