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Město Hlinsko
Poděbradovo nám. 1
539 23 Hlinsko

Tajemnice Městského úřadu Hlinsko vyhlašuje, v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

„Zahradník/zahradnice“
Místo výkonu práce:

Hlinsko a jeho místní části

Platové zařazení:

5. platová třída (platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Pracovní náplň:

Komplexní údržba veřejné zeleně - stromů, keřů a keřových
skupin, okrasných záhonů a květin, výsadba veřejné zeleně,
řez okrasných dřevin, realizace krajinářských a zahradních
úprav dle předložené dokumentace, znalost rostlinolékařství, administrativní záležitosti spojené s oborem
vykonávané činnosti.

Předpokl. termín nástupu:

1. 9. 2022 (příp. dle dohody), pracovní poměr na dobu
neurčitou

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
 střední vzdělání s výučním listem v oboru zahradník (středoškolské vzdělání s maturitou
výhodou),
 praxe v oboru zahradník výhodou,
 občanská a morální bezúhonnost,
 znalost práce na PC (MS Windows, MS Office),
 řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič),
 dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti,
 samostatnost, spolehlivost, rozhodnost, vysoké pracovní nasazení, aktivní a odpovědný
přístup k plnění úkolů.
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Náležitosti písemné přihlášky:
 přesné označení výběrového řízení,
 jméno, příjmení, příp. titul uchazeče,
 datum a místo narození uchazeče,
 místo trvalého pobytu uchazeče,
 kontaktní telefon a e-mail,
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana,
 datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je nutno připojit:
 strukturovaný životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál příp. ověřená kopie),
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením,
 úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Lhůta pro podání přihlášky a doložení dokladů: 11. 8. 2022 do 14:00 hodin
Způsob podání přihlášky: písemně v obálce označené „VŘ – Zahradník/zahradnice“ na
adresu: Město Hlinsko
Kancelář tajemníka
Poděbradovo nám. 1
539 23 Hlinsko
Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum
uvedené na podacím razítku pošty.
Do výběrového řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů
s požadovanými přílohami.
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa zahradník/zahradnice je k dispozici také
na internetových stránkách města Hlinsko: https://www.hlinsko.cz v sekci úřední deska případně
v sekci aktualit.
Hlinsko 26. 7. 2022

Mgr. Marta Nováková, v. r.
tajemnice MÚ
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