
Město Nové Město pod Smrkem 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa  

pracovník sběrného místa 

  

Město Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník 

sběrného místa v Novém Městě pod Smrkem. 

 

Požadavky: 

• uchazeč starší 18 let, bezúhonný a způsobilý k právním úkonům 

• manuální zručnost 

• schopnost samostatné práce, časová flexibilita 

• komunikační a organizační schopnosti 

• zodpovědnost při plnění pracovních úkolů 

• dobrý zdravotní stav odpovídající fyzické práci a psychickému zatížení 

 

Vzdělání 

• minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem (výhodou v technickém zaměření) 

 

Výhodou 

• řidičský průkaz skupiny B, případně dalších skupin motorových vozidel 

• oprávnění k obsluze motorové pily a jiných strojních zařízení 

• zkušenost s programy MS Office (Word, Excel) 

• základní orientace v odpadovém hospodářství 

 

Pracovní náplň a hlavní činnosti 

• pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou 

• obsluha sběrného místa a odpovědnost za provoz sběrného místa 

• manipulace s odpady, třídění přijatých a uložených odpadů, úklid sběrného místa 

• vedení evidence odpadového hospodářství na sběrném místě 

• zpracování jednoduchých evidenčních výkazů 

• jednání s klienty sběrného místa a svozovými firmami  

 

Písemná přihláška musí obsahovat: 

• jméno, příjmení, titul 

• datum a místo narození, státní příslušnost 

• místo trvalého pobytu 

• korespondenční adresa, číslo telefonu, e-mail 

• datum a podpis zájemce 

K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady: 

• strukturovaný životopis 

• čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti nebo výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 

• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

 



 

Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., a NV 341/2017 Sb. 

Předpokládaný nástup: 01.01.2020 nebo dohodou 

Místo výkonu práce: sběrné místo v Novém Město pod Smrkem, Žižkova ulice  

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 13.12.2019 do 11:30 hodin 

Způsob podání přihlášky: 

• osobně na podatelně městského úřadu, Palackého 280, Nové Město pod Smrkem 

• zasláním na Městský úřad Nové Město pod Smrkem, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem 

• elektronicky na e-mail: podatelna@nmps.cz 

 
Vybraní zájemci budou pozvaní k osobnímu pohovoru. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu 

 

Informace k výběrovému řízení podá tajemník městského úřadu Ing. Vladislav Petrovič. 

 

 

 

L. S. 
           v. r. 

 Ing. Vladislav Petrovič 
tajemník městského úřadu 

 
 
 
 
 
 
Nové Město pod Smrkem 15.11.2019 


