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NABÍDKA PRACOVNÍHO MÍSTA 
 

Městské část Praha-Zbraslav  

 

Oznamuje 

 

nabídku volného pracovního místa. 

 

 

 

 

Pracovní pozice: Technický pracovník Odboru místního hospodářství  

 – komunální služby 

Katalog. č.: 1.04.08 

Platová třída: 7 

Místo výkonu práce: Městská část Praha-Zbraslav 

Typ pracovního poměru: plný úvazek 

Termín nástupu: dle dohody, možno ihned 

 

 

 

Popis náplně práce: 

o vyvážení a úklid okolí odpadkových košů  

o vylepování plakátů 

o pravidelný a mimořádný úklid komunikací a chodníků   

o údržba trávníků a zeleně v majetku MČ  

o likvidace černých skládek včetně roztřídění a odvozu 

o zimní údržba komunikací a chodníků  

o drobné opravy městského mobiliáře  

o převoz materiálu dle potřeb MČ  

o drobné opravy dopravního značení  

o drobné opravy v budovách MČ  

o čištění dešťových žlabů a odtokových stružek  

o kontrola a úklid dětských hřišť 

o úklid veřejných prostranství a schodišť 

o údržba a drobné opravy techniky odboru 

o zajišťování úklidu při kulturních akcích za účasti MČ 

 

Požadavky:  

o SOU nebo SŠ vzdělání technického zaměření 

o Řidičský průkaz skupiny B a C 

o Trestní bezúhonnost 

o Zdravotní způsobilost (fyzická práce, práce v chladu, při provádění zimní údržby 

i v nočních hodinách) 

o Spolehlivost 

o Průkaz strojníka – kolový nakladač – výhodou 

o Výhodou - trvalé bydliště na území MČ Praha-Zbraslav nebo znalost lokality Praha-

Zbraslav  
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Benefity zaměstnavatele: 

o Po zapracování osobní příplatek až do výše 50% základu platu 

o Pět týdnů dovolené 

o Stravenky 

o Stabilní pracovní prostředí  

o Příspěvek na dopravu 

o Příspěvek na dovolenou 

 

V případě zájmu doručte stručný životopis a ověřený výpis rejstříku trestů (ne straší tří 

měsíců) v zalepené obálce označené nápisem  

 

„NABÍDKA PRÁCE  - OMH“ 

 

poštou na adresu: ÚMČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, 

nebo osobně do podatelny ÚMČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha- 

Zbraslav,  

 

a to nejpozději do   24. 9. 2018 do 18:00 hodin 

 

 

 

Informace:    257 111 821  

stepan.vacek@mc-zbraslav.cz 

 

 

Praha-Zbraslav: 16. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Hana Haubertová, MPA 

tajemnice ÚMČ Praha – Zbraslav 

 

 

 

 

Vyvěšeno:      
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