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 OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ  BRANNÁ 

      Horní Branná čp. 262,  512 36  Horní Branná,   Tel.: 481 584 178,   E-mail : ou@hbranna.cz 

  

Obecní úřad Horní Branná vyhlašuje podle § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících 

územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 

 

                                         veřejnou výzvu 

                      pro přijetí do pracovního poměru   
     

 

Název územního samosprávného celku:   Obec Horní Branná 

Druh práce:    Pracovník sociální péče - pečovatelka 

Místo výkonu práce:  Obec Horní Branná – DPS čp. 3  

Platová třída:   4-5  (dle praxe) 

Doba nástupu :  dle dohody 
 

Základní předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

Pečovatelkou se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, 

popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice 

trvalý pobyt podle § 65 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky, dosáhla věku 18 let, je způsobila k právním úkonům, je bezúhonná 

a ovládá jednací jazyk. 

 

Další požadavky: 

- vyučen 

- výhodou kurz pracovníka sociální péče se zaměřením pro přímou obslužnou péči  

- pokud není, je povinnost si jej zajistit dle zákona č. 108/2006 Sb., sociální zákon,  

    do 18 měsíců od data nástupu 

- dobré komunikační schopnosti 

- řidičské oprávnění sk. B 

- práce v týmu 
 

Lhůta pro podání přihlášek:  28.2.2019 ,  12:00 hodin  
 

Adresa, na kterou se přihláška odesílá:  

Obecní úřad Horní Branná č.p. 262, 5812 36 Horní Branná (případně lze předat na 

téže adrese prostřednictvím podatelny). Obálku označte textem     VÝBĚROVÉ 

ŘÍZENÍ - pečovatelka 
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Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: 

a) jméno, příjmení a titul uchazeče, 

b) datum a místo narození uchazeče, 

c) státní příslušnost uchazeče, 

d) místo trvalého pobytu uchazeče, 

e) číslo občanského průkazu, 

f) datum a podpis uchazeče. 

 
 

 

Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce: 

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

znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,  

c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

 

 

Bližší informace: 

Tel. 481 584 153, 734 231 254  ,  email.: dpshb@seznam.cz 
 
 

 

 

 

                                                           

                                                                                 

                                                                            Z i m m e r m a n n  Luboš 

                                                                                      starosta obce 
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