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Obec Kravsko přijme zaměstnance na pozici  
 
   

Technický pracovník obce 

 
 
Místo výkonu práce: území obce Kravsko 

 
Pracovní poměr na dobu určitou - 1rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou, 
zkušební doba 3 měsíce. 
 
Pracovní doba:   
jednosměnný provoz, pracovní úvazek 8hodin denně 
většinou od 7:00 – 15:30hod. – možnost nárazové změny v případě úklidu sněhu nebo při 
víkendových akcích obce. 
 
Předpokládaný nástup: IHNED 

 
Náplň práce: 

 samostatná práce na území obce Kravsko 
 obsluha a údržba strojů a zařízení v majetku obce 

o sekačka, křovinořez aj. 
 komplexní zajištění úklidu a údržby veřejných prostranství v letních i zimních měsících  

o sekání trávy, úklid spadaného listí, zastřihování keřových porostů, zametání 
chodníků a komunikací, úklid odpadků, úklid sněhu a posyp chodníků a 
komunikací aj. 

 údržba a opravy majetku obce  
 provádění stavebních, instalatérských aj. prací malého rozsahu 
 vedení pracovní skupiny pracovníků VPP nebo jiných, se kterými byla uzavřena dohoda 

o práci konané mimo pracovní poměr 
 zajišťování kontrol, revizí a provozních prohlídek vyhrazených technických zařízení, 
 zajišťování požární bezpečnosti objektů, kontrol a revizí hasicích přístrojů, hydrantů, 

komínů a protipožárních zařízení obce 
 pomoc při zajištění kulturních akcí obce 
 plnění dalších úkolů dle příkazu nadřízeného – starostky obce 

 
Požadujeme  

 střední vzdělání nebo střední s výučním listem 

 zdravotní způsobilost, dobrá fyzická kondice 
 čistý trestní rejstřík 
 občanství ČR 
 minimální délka praxe – 10let 
 řidičský průkaz skupiny B, T - výhodou   
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 všestranná řemeslná dovednost, spolehlivost, flexibilita, odpovědnost 
 svářečský průkaz - výhodou 
 pobyt v obci Kravsko nebo v jejím bezprostředním okolí – výhodou 
 praxe na obdobné pozici - výhodou 

 
Nabízíme 

 platové zařazení podle 
o NV 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů  
o NV 469/02 Sb., kterým se stanový katalog prací a kvalifikační předpoklady, a 

kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (max. 8 platová třída). 

o zařazení do platového stupně dle dosaženého vzdělání a prokazatelné praxe 
 po uplynutí zkušební doby osobní příplatek za dobře vykonanou práci až do výše 50% 

platového tarifu, ve kterém je pracovník zařazen 
 práci v přátelském prostředí s jistotou zaměstnání bez ohledu na situaci na pracovním 

trhu 
 
Zájemci o pozici technického pracovníka obce doloží 

 Přihlášku (forma volná) obsahující jméno, příjmení, titul zájemce, datum a místo naro-
zení zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce (případně i přechod-
ného), číslo občanského průkazu zájemce, datum a podpis zájemce 

 Profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných zna-
lostech a dovednostech týkajících se výše uvedených správních činností 

 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 

 Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Přihlášku s požadovanými dokumenty prosím doručte osobně na OÚ Kravsko nebo pošlete 
poštou (OÚ Kravsko, Kravsko 12, 67151, Kravsko) nebo zašlete na e-mail starosta@obec-
kravsko.cz.,  
  
                                             nejpozději 29. 4. 2019 

 
Případné další informace podá Ing. Alena Vyskotová, starostka obce  
tel. 515 255 131 nebo e-mail starosta@obec-kravsko.cz  
       
 

V Kravsku dne: 23.4.2019 

 


