
OBEC DOBRÁ 
Vyhlašuje 

 

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: 
 

Správce multifunkčního hřiště  
 

Náplň práce: 

- zajištění běžného provozu multifunkčního hřiště, jednodušší údržba objektu a zařízení, 

otevírání objektu, dozor nad používáním zařízení objektu, 

- výběr plateb z pronájmu hřiště, 

- půjčování sportovního vybavení, 

- úklid areálu, kosení, odklízení sněhu, 

 

 

Požadavky: 

- SOU bez maturity, 

- bezúhonnost, 

- flexibilita a spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost a aktivní přístup k práci, 

 

Další: 

- hlavní pracovní poměr na poloviční úvazek, případně práce na základě dohody o pracovní 

činnosti, 

- nástup dle dohody, 

- plat dle Nařízení vlády č.  341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Přihlášku s životopisem podávejte v termínu do 9.12.2019 do 12-ti hodin na podatelnu Obecní úřad 

v Dobré, Dobrá 230, 739 51. Pohovor se uskuteční ve středu dne 11.12. v 10:00 hodin na Obecním 

úřadě v Dobré. 

 

 

 

Ing. Jiří Carbol 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBEC DOBRÁ 
Vyhlašuje 

 

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: 
 

Správce sběrného dvora 
 

 

Náplň práce: 

- zajištění běžného provozu sběrného dvora, jednodušší údržba objektu a zařízení, otevírání 

objektu,  

- úklid areálu, odklízení sněhu, 

- obsluha počítače – základní úroveň, evidence odevzdaných odpadů dle katalogových čísel, 

- odvoz odpadů na skládku. 

 

 

Požadavky: 

- SOU bez maturity, 

- bezúhonnost, 

- flexibilita a spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost a aktivní přístup k práci, 

- základní úroveň znalosti práce s počítačem, 

- řidičský průkaz sk. B. 

 

Další: 

- hlavní pracovní poměr na poloviční úvazek, případně práce na základě dohody o pracovní 

činnosti, 

- nástup dle dohody, 

- platová třída č. 4 dle Nařízení vlády č.  341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 

veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Přihlášku s životopisem podávejte v termínu do 9.12.2019 do 12-ti hodin na podatelnu Obecní úřad 

v Dobré, Dobrá 230, 739 51. Pohovor se uskuteční ve středu dne 11.12. v 10:00 hodin na Obecním 

úřadě v Dobré. 

 

 

 

Ing. Jiří Carbol 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 


