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vyhlašuje výběrové řízení na úřednickou pracovní pozici

TAJEMNÍK MÚ ČESKÁ SKALICE
Hlavní pracovní náplň: 
• zajišťuje přenesený výkon státní správy
• plní úkoly, které má uloženy od zastupitelstva města, městské 

rady nebo starosty
• účastní se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním
• svolává a řídí pravidelné i operativní porady vedoucích odborů 

a koordinuje spolupráci odborů městského úřadu
• stanovuje náplň práce jednotlivým odborům a oddělením 

a následně je řídí, kontroluje a koordinuje
• zajišťuje legislativní činnost a zpracování právních předpisů obce
• koordinuje a zajišťuje rozvoj a systematizaci personalistiky,

 odměňování, přípravu a vzdělávání zaměstnanců

Nabízíme:
• příjemné pracovní prostředí 
• nástup do pracovního poměru nejpozději 1. února 2019
• zařazení do 11. platové třídy
• plný pracovní úvazek na dobu neurčitou se 6 měsíční zkušební 

lhůtou
• částečně � exibilní pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené, až 3 dny placeného zdravotního volna, 

příspěvek na penzijní připojištění, stravenky možnost podílet
se na rozvoji města další bene� ty vyplývající z kolektivní 
smlouvy

Další důležité informace k nabízené pozici naleznete
na www.českaskalice.cz. 
Přihlášku doručte nejpozději do pátku 23. listopadu 2018 do 12 hodin 
na adresu: město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Čes-
ká Skalice nebo osobně na sekretariát Městského úřadu v České Skalici, 
vchod A, 1. patro. Bližší informace podá starostka města Česká Skalice, 
telefon 491 490 011.

třída T. G. Masaryka 80, 
552 03 Česká Skalice
www.ceskaskalice.cz

10:30 – 17:00 Řemeslný jarmark
Tradiční řemeslný jarmark na Jiráskově náměstí.

11:00–16:00 Vánoční výstava DDM Kamarád
Patchwork, keramiku a výrobky z různých materiálů uvidíte na výstavě prací kosteleckého 

Domu dětí a mládeže Kamarád v prostorách Klubu seniorů Pohoda Kostelec nad Orlicí. Od 
13:00 bude pro děti připravena rukodělná dílnička.

16:00 – 16:45  Charitativní adventní koncert 
První adventní koncert v chrámu sv. Jiří. 

Vystoupí žáci ZUŠ F. I. Tůmy Kostelec nad Orlicí,

slovem provází Lenka Loubalová, herečka Klicperova divadla Hradec Králové.
Výtěžek z charitativního koncertu bude využit pro činnost Zdravotních klaunů v ČR. 

Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, 
široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. 
Dnes navštěvuje 86 profesionálních Zdravotních klaunů pravidelně 62 nemocnic 

a domovů pro seniory a 1 hospic. www.zdravotniklaun.cz

17:00 – 17:10  Rozsvícení vánočního
stromu na Palackého náměstí

18:00  Baletní představení Louskáček 
Balet v nastudování učitelů a tanečního soubor VoTO  Základní umělecké školy F. I. Tůmy 

Kostelec nad Orlicí ve Sdruženém klubu Rabštejn Kostelec nad Orlicí.
Přijďte načerpat atmosféru blížících se Vánoc 

a užít si první adventní neděli provoněnou perníčky a svařákem.

13. Vánoční ulička
adventní jarmark

v Kostelci nad Orlicí
2. prosince od 10:30 hodin

FLOBAL s.r.o., Nádražní 486, 51721 Týniště nad Orlicí
e-shop: www.plachty-folie.cz✦e-mail: info@flobal.cz
tel.: 494 372 632✦mobil: 739 306 559
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✦SÍLA 0,5 mm
✦SÍLA 1,0 mm
✦SÍLA 1,5 mm
✦ zakázková výroba
✦ prověřená životnost 

materiálů
✦ krátké dodací 

lhůty
✦ výhodné ceny

Při osobním odběru sleva 8%
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 TECHNIK STK, MECHANIK MĚŘENÍ EMISÍ

 hledá  pracovníka na pozici:

chemické výrobní družstvo
Stanice technické kontroly a měření emisí

V případě zájmu nás kontaktujte  na€adrese: 
lambertova@detecha.cz 

Kontakt: personální oddělení  tel: 491 477 133 

Pracovní náplfi:
fl provádění pravidelných a technic-

kých prohlídek silničních vozidel 
v souladu s platnou legislativou

• kontrola vozidel na diagnostických 
přístrojích v STK a SME

fl měření emisí silničních vozidel

Nabízíme: 
fl zázemí  ve společnosti 

s dlouholetou tradicí
• příjemné pracovní prostředí
• příspěvek na stravenky, 

5 týdn‡ dovolené, 
životní pojištění

• odborná externí školení

Požadujeme:
• ukončené střední technické vzdělání 

s maturitní zkouškou
• nebo výuční list v oboru souvisejícím 

s výrobou, opravou nebo technickou
prohlídkou vozidel a odbornou 
praxi ve výrobě nebo opravě vozidel 
nejméně v rozsahu 3 let, 

• řidičské oprávnění pro skupiny 
vozidel A,B

• bezúhonnost, odpovědnost, 
spolehlivost, organizační schopnos-
ti, ‰ exibilita

Nástup: 
• možný ihned nebo dle dohody




