
MĚSTO JIŘÍKOV 
 

zastoupené starostou města vyhlašuje  

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

 
k přihlášení uchazečů o uzavření pracovní smlouvy na  1 pracovní místo   

 

Název územního samosprávného celku: Město Jiříkov. 

Druh práce: velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Jiříkov. 

Charakteristika vykonávané práce: komplexní koordinace Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů Jiříkov (dále jen „JSDH Jiříkov“), řízení zásahů JSDH Jiříkov při likvidaci 

mimořádných událostí včetně organizování a zajišťování odborné přípravy a trvalé 

akceschopnosti JSDH Jiříkov. 

Místo výkonu práce: Město Jiříkov. 

Předpokládaný nástup: 01. 04. 2023 nebo dle dohody. 

 

Předpoklady:  

fyzická osoba, která je státním občanem ČR * dosažení věku 21 let * způsobilost k právním 

úkonům * bezúhonnost * ovládání jednacího jazyka. 

 

Požadavky územního samosprávného celku:  

minimálně vyšší odborné vzdělání * řidičské oprávnění skupiny B, schopnost aktivního 

užívání vozidla * znalost práce na PC (Word, Excel, Internet) * zdravotní způsobilost 

dle  Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců 

jednotek záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo 

podniků (prokáže vybraný uchazeč) * kurz velitele jednotky – výhodou * kurz velitele 

družstva – výhodou * kurz strojníka – výhodou * kurz nositele dýchací techniky – výhodou.   

 

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:  

jméno, příjmení, titul uchazeče * datum a místo narození uchazeče * státní příslušnost 

uchazeče * místo trvalého pobytu uchazeče * číslo občanského průkazu * datum a podpis 

uchazeče. 

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k písemné přihlášce:  

životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech * 

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce * ověřená kopie dokladu o nejvyšším 

dosaženém vzdělání * kopie absolvovaných kurzů.   

 

Platová třída odpovídající druhu práce: platová třída 10.  

Lhůta pro podání písemné přihlášky: do 27. února 2023 do 10:00 hod (touto lhůtou je 

stanoven datum  a hodina,  kdy musí být písemná přihláška doručena na níže uvedenou 

adresu, nikoliv odeslána uchazečem). 
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Místo a způsob podání písemné přihlášky: písemné přihlášky včetně požadovaných 

dokladů zasílejte v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení - k rukám starosty města – 

neotvírat“  nebo osobně předejte (na podatelnu Městského úřadu Jiříkov) do stanovené lhůty 

na adresu: 

 

 

 Městský úřad Jiříkov 

                 Náměstí 464/1 

                 407 53 Jiříkov 

 

 

 

Veškeré zaslané dokumenty budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům 

neprodleně zaslány zpět. 

 

 

 

 

 

 

V Jiříkově dne 25. 01. 2023      Ing. Bc. Jindřich Jurajda, Dis., v.r.  

               starosta města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 25. 01. 2023 

 

Sejmuto z úřední desky dne: 

 

 


