Příloha č. 1 ke směrnici č. 2/2015

Úřad práce České republiky
www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

Vysvětlivky viz 2. strana (nebo poslední strana).
Zaškrtnutí platí křížkem i zatržením, oboje má ve formuláři stejný význam.

Pardubice: e-mail: volna.mista@pa.mpsv.cz
telefon: 950 144 478, 950 144 111

datová schránka: 4p2zpna
FAX: 466 310 039

Hlášenka volného pracovního místa
Název zaměstnavatele:
Požadovaná profese:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98

Typ pracovněprávního vztahu:
neurčitou

pracovní poměr

Od:

Hrubá měsíční
Mzda/plat2) od:

1. 9. 2019

Do:

Souhlas s nabízením
volného pracovního
místa cizincům 4):
Požadovaný
minimální
stupeň
vzdělání:

Do:
Počet hodin
týdně:

32.000
40

zdravé osoby
Vhodné pro:
absolventy

Zájem o občany z jiného státu Evropské unie3):

Souhlas
se zaměstnaneckými kartami5):

ne

22.000

plný
zkrácený

Pracovní
úvazek:

1 směna
2 směny
3 směny
4 směny
nepřetržitý provoz
turnusové služby
dělené směny
x pružná pracovní doba
noční provoz

dohoda o pracovní činnosti

dohoda o provedení práce

Od:

určitou

33432

CZ-ISCO1):

1

Chrudim – K Májovu 1150

Místo výkonu práce (adresa):

Směnnost:

00085031

Referent majetkové správy - silnice

Počet požadovaných zaměstnanců:

Zaměstnání
na dobu:

IČ:

ne

ano

Souhlas
s modrými kartami6):

ne
ne

VŠ/Bc., VOŠ, USO (obor stavební, geodetický nebo dopravní)

(obor napište
případně do
následujícího řádku)

Upřesňující
informace7):
(požadavky,
náplň práce
apod.)

Znalosti:
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997;
Řidičský průkaz skupiny „B“, vlastní soukromé osobní vozidlo

Zaměstnanecké výhody8):

Příspěvek 80,-Kč na stravenku, 600,- Kč na penzijní připojištění, 3 dny sick-days, 5 týdnů
dovolené, horní hranice rozpětí stravného při pracovních cestách; SAu při pracovních cestách
Nabízet v těchto okresech:
telefonicky

Způsob prvního
kontaktu zájemce
o volné pracovní místo
se zaměstnavatelem 10):

Kdy:

osobně

Místo, případně čas:

Ing. Ludmila Rádková

Za zaměstnavatele vyhotovil(-a):
Dne:

12.8.2019

Chrudim, K Májovu 1150 po telefonickém dohovoru

Místo, datum, hodina:

466 052 720

Tel.:

602 582 275

e-mailem ludmila.radkova@suspk.cz

na výběrovém řízení
Kontaktní osoba:

7,00 – 15,30

Pardubice, Chrudim

E-mail:

ludmila.radkova@suspk.cz

Zárybnický Jaroslav
jaroslav.zarybnicky@suspk.cz

