Výběrové řízení
Město Nové Město pod Smrkem vyhlašuje výběrové řízení o přijetí na pracovní pozici
ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY
Zájemce podá přihlášku, která bude obsahovat:
jméno, příjmení a titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo pobytu
číslo občanského průkazu
datum a podpis žadatele
kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail)
Doklady, které zájemce přiloží k přihlášce:
životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
vyplněný formulář - Motivační dopis kandidáta na pozici APK
Požadavky:
splnění předpokladů dle § 4 Zákona č. 312/2002 Sb.
státní občanství ČR, případný cizí státní příslušník musí mít trvalý pobyt v ČR
věk nad 18 let
způsobilost k právním úkonům
bezúhonnost (výpis z rejstříku nesmí obsahovat záznam o spáchání úmyslného
trestného činu, u nedbalostních trestných činů je rozhodným obdobím úsek posledních
tří let)
znalost jednacího jazyka
Požadavky územního samosprávního celku:
předpoklad minimálně základní vzdělání (není podmínkou)
místní znalost města
fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost
samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost
důstojné vystupování, empatie a schopnost asertivního jednání
komunikativnost a organizační schopnosti
schopnost vyjednávat s institucemi
znalost práce na PC výhodou
Platové podmínky: 5. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Místo výkonu práce: Nové Město pod Smrkem
Popis hlavní pracovní činnosti APK:
dohled nad bezpečností dětí u škol
dohled na dodržování veřejného pořádku

-

dohled na dodržování vyhlášek města
dohled nad sociálně vyloučenými lokalitami a jinými rizikovými místy ve městě
spolupráce s Policií ČR

Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 12. 2016 s předpokladem prodloužení po dobu trvání
projektu.
Předpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2016, nebo dohodou
Lhůta pro podání přihlášky: do 3. 6. 2016
Provozní hodiny Podatelny pro případ osobního dodání jsou:
pondělí, středa 7:00 – 11:30 12:30 – 17:00
úterý, čtvrtek

7:00 – 11:30 12:00 – 15:30

pátek

7:00 – 11:30 12:00 – 13:30

Způsob podání přihlášky: Písemná přihláška uchazeče bude předložena v zalepené obálce
a označena – „Výběrové řízení - Asistent prevence kriminality“ k rukám tajemníka, a to
tak, aby byla nejpozději ke dni určenému pro podání přihlášky doručena do podatelny města
Nové Město pod Smrkem. V případě podání přihlášky elektronicky, musí být přihláška
opatřena elektronickým podpisem.
Adresa pro podání přihlášky:
MěÚ Nové Město pod Smrkem
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem
POZN.: S případnými dotazy či nejasnostmi se obracejte na manažera projektu prevence
kriminality.
Jan Kavka
tel: 482 360 324
email: kavka@nmps.cz
Výběrové řízení je rozděleno na dvě části. V první části výběrová komise zhodnotí uchazeče
dle doručených dokumentů. Ve druhé části proběhne s vybranými uchazeči osobní pohovor.
K osobním pohovorům budou jednotliví uchazeči zváni na základě sděleného telefonického
spojení.
Neúspěšní uchazeči budou informováni písemnou formou.
Město Nové Město pod Smrkem si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Stanovený formulář motivačního dopisu je k dispozici na podatelně Města Nové Město
pod Smrkem a v příloze tohoto dokumentu.
Příloha: č. 1 – motivační dopis

