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Úřad práce České republiky
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Hlášenka volného pracovního místa
Název zaměstnavatele:
Požadovaná profese:

Místo výkonu práce (adresa):

pracovní poměr

Od:

neurčitou

Hrubá měsíční
Mzda/plat2) od:

1.7.2019

Do:

pružná pracovní doba
noční provoz

Požadovaný
minimální
stupeň
vzdělání:

Do:
Počet hodin
týdně:

27.000
40

zdravé osoby
Vhodné pro:
absolventy

Zájem o občany z jiného státu Evropské unie3):

Souhlas
se zaměstnaneckými kartami5):

ne

dohoda o pracovní činnosti

22.000

plný
zkrácený

Pracovní
úvazek:

1 směna
2 směny
3 směny
4 směny
nepřetržitý provoz
turnusové služby
dělené směny

Souhlas s nabízením
volného pracovního
místa cizincům4):

dohoda o provedení práce

Od:

určitou

83321

CZ-ISCO1):

1

Holice Bratří Čapků 889

Typ pracovněprávního vztahu:

Směnnost:

00085031

Řidič silničních vozidel nad 12 t - silničář

Počet požadovaných zaměstnanců:

Zaměstnání
na dobu:

IČ:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98

ne

ano

ne

Souhlas
s modrými kartami6):

ne

vyučen

(obor napište
případně do
následujícího řádku)

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

Řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel nad 12t;
Práce spojené s letní a zimní údržbou silniční sítě;
Řidičský průkaz skupiny CE, profesní průkaz, psychotesty
Riziková práce – vibrační mechanismy a hluk

Zaměstnanecké výhody8):

Příspěvek 80,-Kč na stravenku, 600,- Kč penzijní připojištění, 3 dny sick-days, 5 týdnů
dovolené. Horní hranice rozpětí pro stravné při pracovních cestách.
Nabízet v těchto okresech:
telefonicky

Způsob prvního
kontaktu zájemce
o volné pracovní místo
se zaměstnavatelem10):

Kdy:

Tel.:

osobně

Místo, případně čas:

Místo, datum, hodina:

466 920 791 (466 989 455)

11.6.2019

Holice Bratří Čapků 889 po telefonickém dohovoru
466 920 791

Ing. Zeman Libor

Za zaměstnavatele vyhotovil(-a):
Dne:

6,00 – 14,30

e-mailem jakub.kopecký@suspk.cz

na výběrovém řízení
Kontaktní osoba:

Pce, CR, HK

E-mail:

libor.zeman@suspk.cz

Zárybnický Jaroslav
jaroslav.zarybnicky@suspk.cz

