STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ - MĚSTSKÁ POLICIE KARVINÁ

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ředitel Městské policie Karviná vyhlašuje výběrové řízení na 2 volná pracovní místa:
Druh práce: strážník Městské policie Karviná
Hlavní náplň činnosti: zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v obci
Platová třída: 7 (platový tarif od 13.400,- do 20.150,- Kč podle délky započitatelné praxe,
zvláštní příplatek 3.600,- Kč, příplatek za směnný provoz 1.000,- Kč, příplatky za práci
v nepřetržitém provozu cca 2.800,- až 3.500,- Kč, přiznání osobního příplatku po zapracování
a kvalitně odváděné práci).
Místo výkonu práce: Karviná
Nástup do pracovního poměru: 1. září 2017
Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů – výběrového řízení se může zúčastnit fyzická osoba,
která splňuje zákonem stanovené podmínky, tedy, která:
je bezúhonná,
je spolehlivá,
je státním občanem České republiky,
dosáhla středního vzdělání s maturitní zkouškou,
je starší 21 let,
je zdravotně způsobilá k výkonu povinností a oprávnění podle tohoto zákona.
Za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) která byla v posledních 5 letech pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný
z nedbalosti, jestliže její jednání, kterým spáchala trestný čin, je v rozporu s posláním
strážníka.
Za spolehlivou se nepovažuje fyzická osoba, která byla v posledních 3 letech opakovaně
pravomocně uznána vinná z přestupku podle § 4 b) zákona č. 553/1991 Sb.
Jiné požadavky:
absolvování fyzických testů a psychotestů,
dobrá znalost jazyka českého v ústním i písemném projevu,
dobrá uživatelská znalost práce na PC,
dobrá znalost místopisu města Karviné,
platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů vítáno,
Písemná přihláška musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče (včetně čísla telefonu a e-mailové adresy),
e) číslo občanského průkazu

f) datum a podpis uchazeče.
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
a) strukturovaný životopis, ve kterém uvede pouze údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) čestné prohlášení stvrzující spolehlivost dle § 4 b) zákona č. 553/1991 Sb.
d) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
Lhůta pro podání přihlášky:

do 16. června 2017

Předběžný termín výběrového řízení : od 22.6. do 23.6.2017 na budově Městské
policie Karviná, Univerzitní park 51/1, Karviná-Fryštát
Místo a způsob podání přihlášky, adresa, na kterou se přihláška odesílá:
osobně: sekretariát Městské policie Karviná, Univerzitní park 51/1, 733 01 Karviná-Fryštát
poštou: statutární město Karviná - městská policie, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
elektronicky: pouze s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou podatelnu
epodatelna@karvina.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID
es5bv8q. Přiložené dokumenty musí být v souladu s § 22 a 23 zákona č. 300/2008 Sb., o
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
převedeny subjektem provádějícím konverzi z listinné podoby do dokumentu obsaženého
v datové zprávě nebo datovém souboru.
Karviná 25. května 2017

Mgr. Petr Bičej
ředitel Městské policie Karviná

