
                           MĚSTO ČESKÁ KAMENICE 

 

Město Česká Kamenice přijme do pracovního poměru „strážníka Městské policie 

Česká Kamenice“. 

Druh práce:  

* strážník Městské policie 

Místo výkonu práce: 

* územní obvod města Česká Kamenice 

Předpoklady k výkonu práce: 

* státní občan ČR starší 18 let 

* způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a spolehlivost (ve smyslu ustanovení §4a, 4b,   

   zákona o obecní policii) 

* ukončené středoškolské vzdělání s maturitou 

* praxe v ozbrojených složkách (služ.poměr v ozbrojeném bezpečnostním sboru) výhodou 

* řidičské oprávnění sk. „B“ 

* dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) 

* tělesná a duševní způsobilost 

* organizační a komunikační schopnosti, pečlivost a důslednost 

* nástup: možný k 1.11. 2022, případně dohodou později  

  

Výčet dokladů, které budou připojeny k přihlášce: 

* životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech  

   a dovednostech 

* výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců 



* ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

* čestné prohlášení o spolehlivosti  

* součástí přihlášky je i telefonní spojení uchazeče 

 

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

 

Lhůta pro podání přihlášky (včetně příloh):  do úterý 27.9. 2022 do 12.00 hodin 

 

Adresa a způsob podání či zaslání přihlášky: 

obálku označenou „strážník MěP“, zaslat na adresu: Městský úřad Česká Kamenice, náměstí Míru 

čp. 219, 407 21 Česká Kamenice nebo předat osobně na podatelně Městského úřadu Česká 

Kamenice nebo elektronicky datovou schránkou. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto oznámení a výběrové řízení bez uvedení důvodu 

kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 

Co nabízíme: 

- perspektivní zaměstnání v dobrém kolektivu s možností dalšího vzdělávání, 

- odpovídající tabulkové platové podmínky s osobním ohodnocením a s případnými 

odměnami za kvalitně odvedenou práci nad rámec pracovních povinností, 

- 5 týdnů dovolené + 5 dní sick days (zdravotní volno), 

- zaměstnanecké benefity: příspěvek na stravenky, příspěvek na důchodové (penzijní) 

připojištění, zlevněné tarify od Vodafone na mobilní telefony až pro 5 čísel. 

Informace o zpracování osobních údajů: 

Město Česká Kamenice jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování osobních údajů 

je výběrové řízení na obsazení předmětné pracovní pozice. Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f); 

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti a pro účel oprávněného zájmu správce. Kategorii osobních 

údajů tvoří identifikační, kontaktní a popisné údaje uvedené v přihlášce a přílohách. Doba zpracování osobních údajů vychází 

ze spisového a skartačního plánu správce. Osobní údaje nejsou správcem poskytovány jiným osobám. Kontakty na pověřence 

pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních 

údajů jsou uvedeny na www.ceska-kamenice.cz/gdpr. 

 

Zveřejněno:      31. 08. 2022 

Sejmuto     :      27. 09. 2022 


