
 Obec Blučina 
nám. Svobody 119 
664 56 Blučina 

Veřejná výzva 

Obsluha Krytého bazénu v Blučině 

Místo výkonu práce: Krytý bazén Blučina 

Druh práce: Obsluha Krytého bazénu a plavčík 

Pracovní poměr: na dobu určitou – 1 rok, plný pracovní úvazek – směnný provoz    

Počet pracovních míst: na tuto pozici přijímáme 1 zaměstnance  

Předpokládaný nástup: ihned 

Charakteristika práce: 

Obsluhuje zákazníky na úseku recepce a občerstvení. Zajišťuje čistotu bazénu včetně vnitřních 
i venkovních prostor. Kontroluje stav vody. Dále zastává funkci plavčíka a věcí s tím spojených. 

Předpoklady pro výkon práce: 

- středoškolské vzdělání s maturitou nebo střední odborné vzdělání s výučním listem 

- schopnost kultivovaného ústního i písemného projevu 

- velmi dobré komunikativní schopnosti a umění jednat s lidmi 

- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní a příjemné jednání  

- časová flexibilita 

- zdravotní způsobilost 

- řidičské oprávnění skupiny „B“ 

- osvědčení licence plavčík a praxe výhodou 

Platová třída odpovídající druhu práce: 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogů prací ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

Přihláška uchazeče musí obsahovat: 

- jméno, příjmení a titul 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu o povolení pobytu, jde-li o občana jiné státní 

příslušnosti 

- datum a podpis 

 

 

 



 
 

       

Obec Blučina 
nám. Svobody 119 
664 56 Blučina 

Povinné přílohy k přihlášce uchazeče: 

 

- životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

znalostech týkající se druhu práce 

- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků také 

obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 

domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení (dle § 5 odst. 2 zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů) 

- licence, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče 

Lhůta pro podání k přihlášky s přílohami: 

31. května 2018 do 10:00 

Podání přihlášky včetně příloh: 

Doporučeně poštou či osobním doručením na adresu – Obecní úřad Blučina, nám. Svobody 119, 
664 56 Blučina.  

Případné dotazy Vám zodpoví vedoucí provozu Lenka Kubíčková, tel: 777 600 292. 

Dodatek: 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv během jejího průběhu.  

 

 

 
Mgr. Jan Šenkýř (starosta obce) v. r. 

 
 

 
 
Vyvěsil: Bc. Martina Duchoňová 
 
 
Vyvěšeno dne: 26. 4. 2018 
 
 
 
 
Sňal: 
 
 
Sňal dne: 

 


