
 
 
 
 

Obec Jindřichov vyhlašuje podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb. veřejnou výzvu na pozici 
pracovník technické čety Obecního úřadu Jindřichov. 

 
• místo výkonu funkce: katastrální území obce Jindřichov 
• platová třída: 9 
• pracovní úvazek: 1,0 
• podřízenost: - je podřízen mistrovi technické čety 

 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

 
• dosažení věku 18 let 
• způsobilost k právním úkonům 
• státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt v 

České republice 
• trestní bezúhonnost 
• vzdělání stavebního směru (není podmínkou) 
• znalost stavebních prací (zednické práce) - výhodou 
• znalost a schopnost práce s motorovou pilou a zahradnickými stroji jako je travní 

sekačka a křovinořez výhodou 
• zdravotní stav odpovídající požadovaným pracím 
• řidičský průkaz sk. B , C a T vítán 
• aktivní přístup k řešení problémů údržby obce 
• připravenost pracovat za všech klimatických podmínek 
• manuální zručnost, pracovitost, spolehlivost 

 
Druh práce: 

 
- oprava a údržba majetku a budov ve vlastnictví obce, zednické práce 
- práce s technikou v majetku obce 
- celoroční údržba veřejného prostranství (úklid, sekání trávy, údržba zeleně, zimní 

údržba) 
- průběžná údržba strojů a zařízení sloužících k výkonu práce 
- práce na akcích pořádaných obcí (příprava a zařízení prostranství pro obecní akce, 

sestavení mobiliáře, zajištění výzdoby, atd.) 
 

Nabízíme benefity: 
 

• Příspěvek na stravování 
• 5 týdnů dovolené 
• Příspěvek na pracovní oděvy a obuv 

 
 
 

Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov u Šumperka 



• Příspěvek na penzijní a životní pojištění 
• Čerpání FKSP – příspěvek na rekreaci a jiné 
• Po zkušební době osobní příplatek 

 
 
 

Místo, způsob podání přihlášky: 
 

• písemné přihlášky se podávají osobně na podatelně Obecního úřadu v Jindřichově, 
případně se zasílají poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení. 

 
 
 

Adresa pro zaslání přihlášky: 
 

• Obecní úřad Jindřichov, Radek Schwarzer, starosta obce, Jindřichov 78, 788 23 
Jindřichov. Obálku označte: NEOTVÍRAT „Veřejná výzva - Pracovník technické 
čety“ 

 
 
 

Lhůta pro podání přihlášky: 
 

• do 06.05.2022 do 12.00 hod. 
 
 
 

Předpokládaný termín nástupu: 
 

• 01.06.2022 (případně po dohodě) 
 
 
 

Obsah přihlášky: 
 

• jméno, příjmení a titul uchazeče 
• datum a místo narození uchazeče 
• státní příslušnost uchazeče 
• místo trvalého pobytu uchazeče 
• číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího 

státního občana 
• datum a podpis uchazeče 



K přihlášce se připojí tyto doklady: 
 

• životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 
znalostech 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků 
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud 
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
 

Bližší informace o nabízené pracovní pozici získáte u Radka Schwarzera, starosty obce. 
 
 
 

Směnnost: 
 

Jednosměnný provoz 
 
 
 

Pracovní poměr: 
 

- na dobu určitou 1 rok s 3 měsíční zkušební dobou, poté možnost změnit na dobu 
neurčitou 

 
 
 

Práva vyhlašovatele: 
 

• vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a kdykoli 
výzvu zrušit bez uvedení důvodu, 

• podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že vyhlašovatel bude pro potřeby výběrového 
řízení nakládat s jeho osobními údaji. 

 
 
 
 

…………………………………… 

Radek Schwarzer, starosta obce 

 
Vyvěšeno dne: 

 
 

Sejmuto dne: 
 
 

Veřejná výzva k přihlášení zájemců je zveřejněna na: www.jindrichovsu.cz 

http://www.jindrichovsu.cz/
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