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V Chotusicích dne 10.6.2020 

 

Obec Chotusice 
 

z v e ř e j ň u j e     i n z e r á t 

 

na pracovní pozici –  

Obsluha čistírny odpadních vod, kanalizace  

a vodovodu 
   

Obec Chotusice – Obecní úřad Chotusice přijme do pracovního poměru, na základě 

pracovní smlouvy, zaměstnance na pracovní pozici Obsluha čistírny odpadních vod 

kanalizace a vodovodu.  

 

Místo výkonu práce: Chotusice. 

Nástup do pracovního poměru možný od 1.1. 2021. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu 

určitou s možností prodloužení na dobu neurčitou.  

Plný pracovní úvazek tj. 40 hodin týdně.  

Platové zařazení: 5. platová třída, platový stupeň podle zápočtu započitatelné praxe  

+ příplatky dle příslušného nařízení vlády a zákoníku práce. 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + nařízením vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Pracovní náplň: 

1. Zabezpečení nepřetržitého provozu všech objektů ČOV, kanalizace a vodovodu 

v obci. 

2. Zabezpečení povinností a dodržení postupů a rozsah činností dle provozních řádů 

ČOV, kanalizace a vodovodu. 

3. Provádění údržby a běžné opravy nejen v prostorách ČOV, ale i na celém území 

obce. 

 

 

Požadujeme: 

- výhodou - ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo s výučním listem,  

- psychická odolnost, fyzická zdatnost, 

- časová flexibilita, práce o víkendu a o svátcích  

- spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost, kreativita, 

- uživatelská znalost PC (Word, Excel, internet),  

- technická odbornost,     

- řidičský průkaz skupiny „B“, 

- dobré komunikační schopnosti, 

- trestní bezúhonnost. 

 



Výhodou:  

- řidičský průkaz skupiny „C“, 

- strojnický průkaz na kolové rypadlo a nakladače, 

- jeřábnický průkaz, vazačský průkaz, 

- svářecký průkaz, 

- dovednost práce s křovinořezem a motorovou pilou. 

 

Zájemci o nabízenou pracovní pozici zašlete v termínu do 31.7.2020 včetně svůj 

strukturovaný životopis poštou na adresu: Obec Chotusice, 285 76 Chotusice 61.  
 

Životopis bude obsahovat hlavně údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných praxích 

znalostech a dovednostech.   
 

Každý zájemce o nabízené pracovní místo může ještě před podáním životopisu zavolat 

starostce obce a sjednat si s ní osobní schůzku k bližším informacím. 
  

Obálku označte „Neotvírat - Obsluha čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu“, 

popřípadě předkládejte osobně v obálce v kanceláři OÚ Chotusice. Obálku označte: 

„Neotvírat - Obsluha čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodu“ nejpozději do 

31.7.2020 do 11:00 hodin. 

 

Vybraný zájemce se musí  zaškolit a to minimálně od 1.9.2020 (tj. 3 měsíce před nástupem do 

pracovního poměru). Zaškolení bude řešeno dohodou o provedení práce, případně dohodou  

o pracovní činnosti - dle časové domluvy.   

 

Uchazeči splňující požadavky stanovené v inzerátu budou pozváni k ústnímu pohovoru. 

 

Bližší informace: tel. 327 399 223, 739 435 041, nebo e-mail: urad@chotusice.cz. 

 

 

 

 

 
Bc. Ludmila Zimová Lehetová 

     starostka obce Chotusice 

 

 


