
Město Sobotka
Starosta města Sobotka v souladu s ust. § 103 odst. 4 písm. b) zákona č. 128/2006 Sb., o obcích,

v platném znění,

vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení místa

administrativní pracovník(ce) sběrného dvora

Pracovní náplň – výňatek:
 vedení evidence přijatého a odvezeného odpadu
 organizace příjmu, skladování a výdeje odpadu
 vedení evidence odpadů v souladu se skutečným stavem, navrhování likvidace odpadů 
 komunikace se svozovou firmou
 zajištění provozu sběrného dvora a spolupráce s úsekem životního prostředí

Předpoklady:
 věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, manuální zručnost, schopnost 

samostatné práce, zodpovědnost při plnění pracovních úkolů
 střední odborné vzdělání
 základní znalost problematiky nakládání s odpady
 organizační a komunikační schopnosti
 znalost Microsoft Office (Word, Excel)

Výhodou:
 SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 znalost legislativy na úseku životního prostředí a odpadů, ekologické cítění,
 řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
a)  vyplněný  a  podepsaný  osobní  dotazník  (http://www.sobotka.cz/ruzne-dokumenty nebo

k vyzvednutí na podatelně Městského úřadu Sobotka)
b) strukturovaný životopis
c)  kopii  dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,  případně kopii  dokladu o dalším odborném

vzdělání
d) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

Pracovní úvazek 0,5 – 1 dle dohody.  Nástup do pracovního poměru je možný ihned nebo dle
dohody.

Platové zařazení: podle nař. vl. č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě a  nař.  vl.  č.  222/2010 Sb.,  o katalogu prací  ve veřejných službách a správě,
platová třída 5.

Termín podání přihlášek: 31.8.2020 do 16:00 hodin

Vyhlašovatel  může  pozvat  uchazeče  k  ústnímu jednání.  Z  uvedeného  důvodu  je  vhodné  uvést
v přihlášce telefonní spojení a e-mail.
Bližší informace podá starosta města, tel. 493 544 392 nebo 724 180 937.

Přihlášky doručte  na  podatelnu  MěÚ  Sobotka nebo  zašlete  na  adresu:  MěÚ  Sobotka,
Boleslavská 440, PSČ 507 43.

Ing. Lubor Jenček, starosta města

http://www.sobotka.cz/ruzne-dokumenty

