OBEC Chrasť nad Hornádom, 053 63 Chrasť nad Hornádom 165
Tel/Fax.: 053/44 92 194 e-mail: ocuchrast@chrastnadhornadom.sk IČO: 00329177
Informácia o voľnom pracovnom mieste
OBEC Chrasť nad Hornádom v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:
Člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)
Počet miest: 1
Hrubá mzda: 580,00 EUR
Miesto výkonu práce: obec Chrasť nad Hornádom
Predpokladaný termín nástupu: 1.11.2020, hlavný pracovný pomer na dobu určitú
Rámcová náplň práce: -dohliadanie na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním, upozorňovanie na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámenie danej skutočnosti
príslušnej inštitúcií, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii, -dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou
v obci, -byť účastný a nápomocný pri zabezpečovaní a organizácií kultúrnych a športových podujatí, -byť
nápomocný v obci pri rôznych prácach, -byť nápomocný hliadke Policajného zboru SR, -monitorovanie
a nahlasovanie prípadov nelegálnych skládok, -kontrolovanie pohybu a miest stretávania sa maloletých detí
a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov (cintorín, železničná stanica, na hlavnej ceste smerom do
obce Vítkovce,...), -monitorovanie a zabezpečenie bezpečnosti detí, hlavne počas ich ranného príchodu do školy
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na pracovné miesto: -ukončená povinná školská dochádzka
v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní („školský zákon“)
-vek minimálne 18 rokov
-bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
-žiadosť o prijatie do zamestnania
-profesijný životopis v štruktúrovanej forme
-výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
-písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov
-iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikát, odporúčania)
Doručené musia byť všetky doklady uvedené v zozname požadovaných dokladov! Doklady musia byť podpísané
vlastnoručným podpisom. Nesplnenie týchto podmienok bude mať za následok vylúčenie uchádzača o zamestnanie
z výberového konania!
Informácie pre záujemcu:
Svoju žiadosť s ďalšími prílohami a uvedeným kontaktom doručte osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad,
Chrasť nad Hornádom 165, 053 63 Spišský Hrušov do 23.10.2020 do 12:00 hod.. V žiadosti je potrebné
jednoznačne uviesť názov pracovnej pozície – člen MOPS. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú
zaradené do výberového konania. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní a pozvaní na osobný pohovor.

V Chrasti nad Hornádom, 12.10.2020

Ondrej Mihňák
starosta obce

