Výběrové řízení na pozici domovník - preventista
Město Budišov nad Budišovkou zastoupené starostou města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa na dobu určitou na pracovní pozici:

Domovník – preventista – náměstí Republiky
Místo výkonu práce: bytové domy náměstí Republiky 158, 159, Partyzánská 160, Budišov nad
Budišovkou
Požadavky pro danou pracovní pozici:
 splnění předpokladů dle § 4 Zákona č. 312/2002 Sb.
 státní občanství ČR, případný cizí státní příslušník 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
Další požadavky stanovené pro uchazeče:
 předpoklad minimálně základní vzdělání
 místní znalost města
 znalost konkrétních lokalit, ve kterých bude působit
 fyzická zdatnost, zdravotní způsobilost
 samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a pečlivost
 důstojné vystupování, empatie a schopnost asertivního jednání
 komunikativnost a organizační schopnosti
 manuální zručnost
 schopnost vyjednávat s institucemi
 znalost práce na PC výhodou
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí 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)
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

vyplněný formulář - Motivační dopis kandidáta na pozici domovník - preventista (k
dispozici na podatelně Města Budišov nad Budišovkou nebo na webových stránkách města)

Pracovní náplň domovníka preventisty:
 nastoluje systém garantující dodržování základních bezpečnostních standardů v bytovém domě
obce všemi nájemníky;
 snižuje stávající rizika vandalismu, pohybu a pobytu nepovolaných osob a rušení nočního
klidu;
 vytváří podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucích vztahů a jednání;
 posiluje odpovědnost nájemníků za péči, údržbu a užívání svěřeného majetku;
 spolupracuje s asistentem prevence kriminality a Městskou policií v oblasti dodržování
veřejného pořádku a bezpečnosti v dané lokalitě tzv. „řízenou samosprávou“ domu.
Platové zařazení: dle podmínek dotačního projektu CZ.03.2.60/0.0/.0.0/16_052/0008921 Prevence
kriminality v Budišově nad Budišovkou
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu trvání dotačního projektu Prevence kriminality
v Budišově nad Budišovkou – tj. 3 roky. Předpokládaný nástup od 1.7.2018.
Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 25. 5. 2018 do 12:00
hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.
Způsob podání přihlášky:
 osobně na sekretariátu, Městský úřad, Halaškovo nám. 2, Budišov nad Budišovkou
 odeslat na adresu: Městský úřad Budišov nad Budišovkou, Halaškovo nám. 2, 747 87
Budišov nad Budišovkou
 na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší
„Neotevírat, výběrové řízení – Domovník – preventista – náměstí Republiky“

Poskytování informací:
Informace k výběrovému řízení jsou k dispozici u starosty města Ing. Patrika Schramma,
tel: 602 106 641, e-mail: p.schramm.mu@budisovnb.cz.
S případnými dalšími dotazy či nejasnostmi je možné se obracet na Metodika prevence pana Jiřího
Gajdoše, +420 734 301 158, prevence2013@seznam.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.
Výběrové řízení je rozděleno na dvě části. V první části hodnotí výběrová komise doručené
dokumenty. V druhé části proběhne s úspěšnými uchazeči osobní pohovor, k osobním pohovorům
budou jednotliví uchazeči zváni na základě sděleného telefonického spojení.
Neúspěšní uchazeči budou informováni písemnou formou a písemné materiály poskytnuté k
výběrovému řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.
Přílohy:

č. 1 – Motivační dopis kandidáta na pozici domovník-preventista

Ing. Patrik Schramm, starosta města

Motivační dopis k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Domovník preventista
Město Budišov nad Budišovkou
Prosíme o Vaše vyjádření k níže uvedeným základním otázkám:
I. Proč chci pracovat jako Domovník preventista?

II. Jaké přednosti by měl mít Domovník preventista?

III. Podpoří mne má rodina v mém rozhodnutí stát se Domovník?

IV. Jsem připraven pracovat na plný pracovní úvazek v trvání 8 hodin denně?

V. Vidím nějaké překážky při mé práci Domovník preventista? (nedělá mi problém spolupráce
s Městskou policií; Asistenty prevence kriminality počáteční odmítání ze strany spoluobčanů,
kritika v mé rodině, apod.?)

VI. Další vlastní sdělení (co by mohlo být překážkou ve Vaší práci Domovníka – např. málo peněz,
délka pracovní doby, náročnost služby, zdravotní potíže apod.):

…………………………………
datum a podpis

