Město Řevnice
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad čp. 74, 252 30 Řevnice
zastoupené starostou města Ing. Tomášem Smrčkou

vyhlašuje
výběrové řízení
na obsazení pracovních míst 3 strážníků (strážníků čekatelů) Městské policie
Místo pracoviště: Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30, Řevnice
Platové zařazení: 8. platová třída
Sjednaný druh práce: strážník Městské policie města Řevnice
Požadavky na uchazeče pro výkon funkce strážníka:
• fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let;
• občan České republiky;
• způsobilost k právním úkonům;
• fyzická zdatnost a zdravotní způsobilost;
• bezúhonnost.
Požadavky na vzdělání:
• střední vzdělání s maturitou;
• osobnostní předpoklady, slušné vystupování, velmi dobré komunikační schopnosti,
vysoká pečlivost, důslednost a psychická odolnost;
• práce s PC (MS Office);
• řidičský průkaz skupiny B.
Uvítáme:
• orientaci v předpisech platných pro obecní policii;
• praxi při výkonu práce strážníka obecní policie nebo příslušníka Policie ČR;
• uchazeče, který je držitelem osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního příslušníka), datum a podpis uchazeče.
K přihlášce uchazeč připojí: strukturovaný profesní životopis s uvedením jednotlivých
zaměstnání, časovými údaji a pozicí, kterou uchazeč vykonával, včetně stručného popisu
činností, kterou v dané pozici vykonával, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 24. února 2021 na adresu:
Městský úřad Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice k rukám starosty
města.
Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – strážník Městské policie – neotvírat“
Nástup do pracovního poměru 1. března 2021 nebo dle dohody.
Vyhlašovatel je povinen osobní údaje po ukončení výběrového řízení skartovat, pokud si je
uchazeč písemně nevyžádá zpět v přihlášce.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv
v průběhu i v po jeho dokončení.
Podrobnosti sdělí starosta města Ing. Tomáš Smrčka, tel. 313 104 214
nebo vrchní strážník MP Řevnice Veronika Matoušková, tel. 773 837 230

V Řevnicích dne: 10.2.2021

Ing. Tomáš Smrčka
starosta

