
Nabídka pracovního místa 
 

 
Město Jevíčko hledá do pracovního poměru zaměstnance, který by byl zařazen na pozici  

„PRACOVNÍK SBĚRNÉHO DVORA JEVÍČKO“ 
s uzavřením Pracovní smlouvy s pracovním úvazkem 40 h týdně na dobu neurčitou. 

 
Požadované předpoklady pro vznik pracovního poměru:  

- státní občanství České republiky 
- věk min. 18 let 
- střední odborné vzdělání s výučním listem nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou 
- čistý rejstřík trestů – opis přiložit, který nesmí být starší 3 měsíců  
- znalost práce v odpadovém hospodářství 
- časová flexibilita, samostatnost, schopnost týmové práce, spolehlivost, zdvořilost a loajalita 

Náplň práce: 
- komplexní obsluha městského sběrného dvora vč. všech zařízení (elektronická váha, lis na 

papír, evidenční systém ad.) a základní údržba přidělených technických prostředků 
- zabezpečení provozní doby pro veřejnost, otevírání a uzavírání objektu, základní údržba areálu, 

úklid na pracovišti, odklízení sněhu, dodržování BOZP a pravidel pro nakládání s odpady 
- obsluha PC, e-mailová komunikace, součinnost s odpadovým hospodářem města v rámci 

evidence odevzdávaných odpadů a ročního hlášení o produkci odpadů 
- komunikace se svozovou společností, realizace zpětného odběru vyřazených 

elektrospotřebičů, svítidel, jedlých olejů ad., zajištění objednávek vývozu 
- součinnost s technickými pracovníky města v oblasti odpadového hospodářství (sběr tříděného 

odpadu na území města, kontrola svozů, kontrola sběrných míst ad.) 
- další úkoly zadávané provozovatelem sběrného dvora městem Jevíčko, komunikace s občany 

města, osvěta v oblasti odpadového hospodářství, spolupráce s vedením a zaměstnanci města 

Platové zařazení: 
- v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě 
v platném znění (18.000 – 24.000 Kč) 

Místo výkonu práce: 
- Sběrný dvůr Jevíčko, ulice Třebovská (naproti benzinové čerpací stanici Čepro) 

Pracovní poměr:  
- doba neurčitá 
- nástup do zaměstnání dohodou, předpoklad od 1. 10. 2022 

K přihlášce připojit:  
- strukturovaný životopis, ve kterém uvést údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných 

znalostech a dovednostech a prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Nabízíme: 

- slušné jednání 
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření  
- dotované stravování formou benefitů  
- zajištění kvalitního pracovního prostředí 
- proškolení při nástupu do zaměstnání 
- 5 týdnů dovolené + možnost využití indispozičního volna 

 
Svoje přihlášky zašlete poštou na adresu  

Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko  
s označením  

„PRACOVNÍK SBĚRNÉHO DVORA JEVÍČKO“,  
popř. doručte osobně na sekretariát MěÚ Jevíčko,  

nejpozději do 11:00 hodin dne 31. 5. 2022 
 
V Jevíčku 26. 4. 2022 
            Dušan Pávek, dipl. um.  
Vyvěšeno: 26.04.2022                starosta města  
Sejmuto: 31.05.2022 
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PŘIHLÁŠKA  
K NABÍDCE PRACOVNÍHO MÍSTA 

 

Číslo přihlášky: 1/2022 

Název pracovní pozice: PRACOVNÍK SBĚRNÉHO DVORA JEVÍČKO 

Jméno, příjmení a titul uchazeče:  

Datum a místo narození uchazeče:  

Státní příslušnost uchazeče:   

Místo trvalého pobytu uchazeče:   

Kontaktní adresa uchazeče:  
(pokud je odlišná od místa trvalého 
pobytu) 

 

Číslo občanského průkazu nebo číslo 
dokladu o povolení k pobytu, jde-li 
o cizího státního občana: 

 

E-mailová adresa:  

Telefonní kontakt:  

 

  
 

…………………………… 
Datum a podpis uchazeče   
 
 
 
 
Informace o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů a prohlášení 
o poskytnutí informací souvisejících s daným souhlasem se zpracováním osobních údajů – 
viz následující strany této přihlášky. 
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Informace o zpracování osobních údajů 
Město Jevíčko zpracovává Vaše identifikační údaje na základě nezbytnosti pro plnění smlouvy 
(před uzavřením smlouvy) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení2. Více informací o zpracování, včetně 
Vašich práv, naleznete na adrese:  
https://www.jevicko.cz/index.php?id=8530&lang=cze 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je Město Jevíčko, se sídlem Palackého nám. 1, 
569 43 Jevíčko, IČ: 00276791, se zpracováním osobních údajů za účelem zpracování výběrového 
řízení (urychlení a zefektivnění komunikace, získání informací o vzdělání, praxi):  
 
�  dávám1 / �  nedávám1 souhlas   e-mailová adresa  
 
�  dávám1 / �  nedávám1 souhlas   telefon  
 
�  dávám1 / �  nedávám1 souhlas   kontaktní adresa  
                                                                       (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu)  
 
�  dávám1 / �  nedávám1 souhlas   profesní životopis  
 
�  dávám1 / �  nedávám1 souhlas   doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání  
 
Příjemci osobních údajů:    Osobní údaje nebudou předávány jiným příjemcům. 
 
Doba uložení osobních údajů:   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně 

nutnou pro realizaci výběrového řízení. Po uplynutí 
patnácti kalendářních dnů po ukončení výběrového 
řízení budou nevyzvednuté doklady a podklady 
obsahující osobní údaje skartovány.  

  
Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace: 
x Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 

založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným 
prohlášením adresovaným: 
o na doručovací adresu správce,  
o datovou zprávou do datové schránky správce, 
o pokud jsem uvedl(a) svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy 

na e-mailovou adresu správce. 
x Osobní údaje jsem poskytl(a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani 

smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání 
souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné 
důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu, 
než je můj souhlas. 

x Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo 
na přenositelnost údajů. 

x Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu. 
x Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil(a) souhlas, nebudou předávány do třetí země 

nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani 
profilování. 
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Kontaktní údaje správce: 
x doručovací adresa (podatelna): Městský úřad Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko  
x adresa datové schránky: behbdug 
x e-mailová adresa (elektronická adresa podatelny): jevicko@jevicko.cz   
x telefon (spojovatelka): 464 620 511 
x Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení 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 (dále jako 
"GDPR"). 

x Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis 
GDPR, s. r. o., IČ: 04223748. 

x Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing. et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., 
MBA. 
 

x  Kontaktními údaji pověřence jsou: 
x  1. ID datové schránky: 5b36car 
x  2. adresa sídla:                Palackého 150/8, 796 01 Prostějov 
x  3. telefonní číslo:            732 657 386, 733 281 378, 732 464 854 
x  4. e-mail:                        poverenec@gdprdoskol.cz  
 
 
Dále potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se skutečnostmi, že informace uvedené v článcích 13 
a 14 Nařízení2 a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení2 o zpracování jsou k dispozici 
v provozní době na podatelně a na webových stránkách správce na adrese:   
https://www.jevicko.cz/soubory/gdpr_legislativa.pdf 
 
 
 
 
 

 
………………………….. 
Datum a podpis uchazeče   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  Vybraný údaj označte křížkem 
2 NAŘÍZENÍ 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) 
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