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Město Brandýs nad Orlicí, se sídlem Náměstí Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí 
prostřednictvím vedoucí úřadu podává veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: 

 
Název pracovního místa:                      Pracovník místního hospodářství 
 
Místo výkonu práce:  Klopotská 2, Brandýs nad Orlicí (Katastrální území Brandýs nad Orlicí) 
 
Platové zařazení:  5. platová třída (dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb. a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů) 
 
Charakteristika vykonávaných činností:  Práce při údržbě zeleně, úklidu a údržbě města např. obsluha zahradní  a 
jiné  techniky, řízení a drobná údržba motorových vozidel, údržba městského mobiliáře a ostatní činnosti dle 
pokynů vedení města. 
 
Požadavky:  

- fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 
- čistý trestní rejstřík, 
- SOU vzdělání technického zaměření, 
- řidičské oprávnění skupiny B a T, 
- dobrý zdravotní stav 

 
Výhodou:  vzdělání v oboru automechanik, absolvovaný kurz na křovinořez a motorovou pilu, strojní průkaz na 
čelní nakladač 
 
Pracovní poměr:   na dobu neurčitou, tříměsíční zkušební doba 
 
Předpokládaný termín nástupu:  4. čtvrtletí 2015 ( dle dohody) 
 
Náležitosti přihlášky: Jméno a příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 
pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní 
spojení, datum a podpis uchazeče. 
 
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:   Životopis, ve kterém budou uvedené údaje o dosavadních 
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, 
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 
Lhůta pro podání přihlášky: 30. 9. 2015 
 
Podání přihlášky: Písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Brandýs nad Orlicí, Náměstí 
Komenského 203, 561 12 Brandýs nad Orlicí. 
Přihlášky nelze posílat elektronicky. 
 
Podrobnější informace na telefonním čísle: 724 180 917  nebo na e-mailu: tajemnik@mesto-brandys.cz 
 
Obálku označte viditelným textem: „ Pracovník místního hospodářství“. 
 
Město Brandýs nad Orlicí si vyhrazuje právo veřejnou výzvu zrušit kdykoli v jejím průběhu. 
 
V Brandýse nad Orlicí dne 14. 9. 2015 
 
 
Ing. Jana Králíková 
Tajemnice města Brandýs nad Orlicí 


