
Obec Prostějovičky vyhlašuje Výběrové řízení na místo 

pracovníka obecního úřadu. 
 

• Druh práce: prodavačka. 

 

• Pracovní náplň: 

- prodej zboží na prodejně,  

- příjem, vyřízení objednávek a reklamace zboží, 

- oceňování zboží,  

- kontrola a dodávání zboží do regálů,  

- provádění inventury, 

- údržba a úklid vnitřních i venkovních prostor aj. činností spojených 

s provozováním prodejny smíšeného zboží. 

 

• Místo výkonu funkce: Prodejna smíšeného zboží Prostějovičky, č.p.23. 

 

• Platové zařazení: dle Nařízení vlády č.300/2019 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

• Pracovní poměr: na dobu neurčitou, se zkušební lhůtou 3 (tří) měsíců.  

 

• Pracovní úvazek: 0,75 (30 hodin týdně). 

 

• Předpokládaný nástup do pracovního poměru: 01.07. 2020.  

 

• Předpoklady pro vznik pracovního poměru: 

- dosažení věku 18. let, 

- způsobilost k právním úkonům, 

- státní občanství České republiky, popřípadě cizí státní občanství a trvalý pobyt           

   v České republice, 

- bezúhonnost. 

 

• Další požadavky 

- dobré pracovní nasazení, 

- dobré komunikační schopnosti, 

- samostatnost, flexibilita a spolehlivost, 

- znalost práce s výpočetní technikou (pro zvládnutí pokladního systému)  

- řidičský průkaz skupiny B výhodou. 

   

• Místo, způsob podání přihlášky: písemné přihlášky se podávají osobně nebo poštou 

na Obecní úřad Prostějovičky, Prostějovičky 67, 798 03 Plumlov, nejpozději do 

26.6.2020  do 12:00 hodin. 

 

• Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:  

- jméno, příjmení a titul uchazeče,  

- datum a místo narození, 

- státní příslušnost,  

- místo trvalého pobytu,  



- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o 

cizího státního občana,  

- datum a podpis uchazeče. 

 

• K přihlášce uchazeč připojí následující doklady:  

- životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných 

   znalostech, 

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

   též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv 

v průběhu řízení. 

Vyvěšeno:  12.6.2020                                                                                                                                                                       

Sňato: 

 

                                                                                                            Zdeňka Růžičková 

                                                                                                               starostka obce  
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