
Obec Jiříkov, Jiříkov 86, 793 51 Břidličná 

Obec Jiříkov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

TECHNICKÝ PRACOVNÍK– ÚDRŽBÁŘ 
Název organizace: Obec Jiříkov 

Místo výkonu práce: Jiříkov a jeho místní části 

Platové zařazení: platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění + osobní ohodnocení  

Termín nástupu: dle dohody, pracovní poměr na dobu určitou na 1 rok se zkušební dobou 3 

měsíce (v případě pozitivních zkušeností bude dále uzavřena smlouva na dobu neurčitou) 

 

Pracovní náplň:  

 správa a údržba veřejných prostranství, budov, zařízení a pozemků obce 

 údržba techniky, strojů a zařízení 

 údržba zeleně a místních komunikací 

 obsluha komunální techniky v majetku obce 

 zajišťování odpadového hospodářství obce a provozu sběrného místa 

 organizace práce obecního zaměstnance na pozici terénní pracovník 

 

Odborné a osobní požadavky: 

 minimálně střední odborné vzdělání (maturita není podmínkou) 

 řidičský průkaz skup. B podmínkou, skup. C nebo T výhodou 

 zručnost, samostatnost, schopnost zvládnout běžné údržbářské práce 

 spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost, organizační dovednosti, schopnost spolupráce, 

flexibilita, ochota učit se novým dovednostem  

 

Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: 

 jméno a příjmení zájemce 

 datum a místo narození 

 místo trvalého pobytu 

 telefonní poříp. e-mailový kontakt 

 krátký popis dosavadní praxe s uvedením odborných znalostí včetně oprávnění 

 kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a řidičského průkazu  

 

Přihlášku s přílohami doručte nejpozději do 10.3.2023 do 12:00 hod. poštou nebo osobně 

na adresu Obec Jiříkov, Jiříkov 86, PSČ 793 51, příp. e-mailem na starosta@obecjirikov.cz. 

Případné dotazy zodpoví starostka obce Barbora Škrbelová Krátká, tel. 724 180 525. 

 
Upozornění pro uchazeče:  

Zaslané materiály budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku výběrového řízení. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliuv v jeho průběhu zrušit, případně 

nevybrat žádného zájemce. 

 

 

V Jiříkově 7.2.2023      Barbora Škrbelová Krátká 

                            starostka obce                                            
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