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Obec Měšice přijme 

 

PRACOVNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽEB 
 

Druh pracovního poměru:  Plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu neurčitou 

Začátek pracovního poměru: Od 1. 8. 2022 (případně dle dohody dříve) 

Plat:  30 000 – 32 000 Kč dle zkušeností a odbornosti (5. platová třída dle nařízení vlády 
o platových poměrech č. 564/2006 Sb.) 

 
Co budete dělat? 

• Údržba a úklid veřejného prostranství v obci. Údržba zeleně v obci. 

• Zimní údržba obce. 

• Péče o mobiliář – instalace, oprava, údržba. 

• Údržba a oprava majetku obce. 

• Drobné údržbářské, stavební a úklidové práce. 

• Řízení motorového vozidla a další komunální techniky. 

• Oprava, údržba, výměna kanalizačních čerpadel obyvatel obce. 

• Pomocné práce při realizaci akcí pořádaných obcí. 

• Další práce spojené s pořádkem v obci. 
 

Co po Vás požadujeme? 

• Jste makáč/ka, nesnášíte nepořádek, nemáte rád/a, když jsou věci rozbité nebo odfláknuté. 

• Hledáte způsoby, jak práci dělat lépe a efektivněji. 

• Jste manuálně zručný/a, kutění a práce na zahradě je Vaše druhá přirozenost. 

• Jste samostatný/á, nepotřebujete, aby Vás někdo vodil za ruku. 

• Máte české státní občanství nebo jste cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR. 

• Dosáhl/a jste věku 18 let a jste bezúhonný/á. 

• Máte minimálně řidičské oprávnění skupiny B. Céčko je vítáno. 

• Váš zdravotní stav Vám umožňuje bez omezení práce zařazené do II. kategorie. Nevadí Vám práce v zimě, 
v horku a mezi alergeny.  

• Máte zkušenosti s obsluhou technických zařízení: sekačka, křovinořez, pila, komunální technika apod. 
(kvalifikace vítána). 

• Máte výuční list. 
 
Co Vám nabízíme? 

• Práci v jedné z nejhezčích středočeských obcí, uprostřed barokního zámeckého areálu. 

• Práci v pětičlenném stabilním kolektivu. 

• Práci s moderní komunální technikou (John Deere, Zebra, Husqvarna, Stihl). 

• Pět týdnů dovolené. Příspěvek na stravování. 
 
 
 

Kontakt: 725 021 852 - Martin Čacký, starosta obce nebo emailem mesice@mesice.cz 

mesice@mesice.cz

