Ministerstvo pro místní rozvoj, oddělení hospodářské správy, vyhlašuje výběrové řízení na
pracovní místo: MMR_ 35 Řidič/ka motorových vozidel.
Charakteristika pracovní činnosti:
− řízení, údržba a běžné opravy motorových vozidel pro dopravu nákladů, jejichž největší
přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak nepřevyšuje 12 0000 kg,
− řízení služebního automobilu dle dispozic vedoucích zaměstnanců ministerstva,
− zabezpečení v případě potřeby přepravy jako dispoziční řidič osobního vozidla podle
pokynů příslušného přímého nadřízeného,
− zabezpečení v případě potřeby přepravy kurýrní pošty,
− vedení záznamů o provozu automobilu,
− nákup pohonných hmot výhradně prostřednictvím CCS karet vydaných MMR, sestavování
měsíčního vyúčtování spotřeby pohonných hmot, které se odevzdávají přímému
nadřízenému nejpozději do 2. pracovního dne následujícího měsíce,
− plnění dalších úkolů dle pokynu příslušného přímého nadřízeného, které vyplývají z výše
uvedených bodů náplně práce.
Požadujeme:
− minimálně SŠ vzdělání s výučním listem
− řidičský průkaz skupiny B
− způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „Vyhrazené“
v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
− znalost místopisu Prahy
− základní komunikační dovednosti a etiketa
− trestní bezúhonnost
Nabízíme:
− pracovní poměr na dobu určitou 1 rok (s možností prodloužení),
− plný pracovní úvazek,
− místo výkonu práce Praha,
− 5 týdnů dovolené,
− pružnou pracovní dobu,
− příspěvek na stravování v podobě stravenek,
− jazykové kurzy a další odborné vzdělávání,
− finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(5. platová třída),
− vznik pracovního poměru ihned.
Bližší informace poskytne pan Ing. Jan Koudelka, e-mail: Jan.Koudelka@mmr.cz, tel: 224 861 271.
Strukturovaný životopis a motivační dopis v češtině zasílejte, prosím, do 5. 8. 2021
na e-mail zamestnani@mmr.cz (do předmětu uveďte „Řidič/ka motorových vozidel“) nebo na
adresu:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Personální odbor
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Upozornění:
Zasláním životopisu a výše uvedených příloh uchazeč o vyhlášené systemizované místo uděluje souhlas se
zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
pro účely příslušného výběrového řízení.
Uchazeč zároveň zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani
profesních vazeb, které by při výkonu činností na pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

