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Obec Rančířov hledá vhodného kandidáta na pracovní místo: 

Technický pracovník (řidič a údržbář) 

 

Pracovní náplň:  -provoz a údržba obce všeobecně 

    -drobné opravy a údržba na obecním majetku a mobiliáři 

    -zimní údržba komunikací univ.komunálním vozidlem BOKI  

    -sečení obecních ploch mechanizací / ruční vč.úklidu 

    -údržba hřbitova 

    -údržba dětských hřišť 

    -úklid veřejných částí obce, úklid listí 

    -práce v lese 

    -jiné další drobné sezonní práce specifikované zaměstnavatelem 

 

Požadované znalosti a dovednosti:  

dle §4 zák.č.312/2002 Sb.- státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v 

ČR, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka  

      -řidičský průkaz sk.B a C, aktivní řidič 

      -manuální zručnost 

      -samostatnost a spolehlivost 

      -aktivní přístup k práci 

      -časová flexibilita 

      -dobrý zdravotní stav 

 

Vzdělání a praxe: -střední odborné vzdělání zakončené výučním listem   

   -praxe dle výše uvedené pracovní náplně výhodou 

Nabízíme:  -zajímavou a kvalifikovanou samostatnou práci 

   -stabilní zázemí Obce Rančířov 

   -platové tabulkové ohodnocení  tř.5 až 7 s prémiovou složkou 

   -5 týdnů dovolené 

   -příspěvek na stravování 

   -flexibilní pracovní dobu (40 hodin týdně) 

   -jednosměnný provoz (neplatí pouze pro zimní údržbu a pohotovost) 

Místo výkonu:  katastrální území obce Rančířov a jeho okolí 

 

Termín nástupu: ideálně od 1.5.2023, ale také dle vzájemné dohody 

 

Pracovní vztah: smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou 

 

Obec Rančířov 

Rančířov 36 

586 01 Jihlava 
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 Vaši žádost s profesním životopisem a motivačním dopisem zašlete prosím na email: 

obec@rancirov.cz a v kopii administrativa@rancirov.cz , případně poštou Obec Rančířov, 

Rančířov č.p.36, 586 01 Jihlava a to do 31.3.2023. 

 V případě že se Vám do 7 dnů po tomto výše uvedeném datu nikdo neozve, vybrali 

jsme do dalšího kola výběru a osobní pohovor jiné kandidáty, ale i tak děkujeme za Váš 

projevený zájem pracovat pro Obec Rančířov. 
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