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                                   Městské středisko kultury a sportu  

                                         Nám. T. Bati 701, 391 02  Sezimovo Ústí  
                                    IČO:   711 95 42 

 
 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  
 

Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí, zastoupené ředitelkou Mgr. Romanou Krůčkovou, 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo  

 
 

UKLÍZEČ/KA 
 

 

Místo výkonu práce:     Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí   

 

Předpokládaný nástup:       dle dohody                        

 

Předpokládaná doba trvání: doba určitá se zkušební lhůtou 3 měsíce, možnost prodloužení na dobu 
neurčitou                                        

 

Pracovní úvazek:       20 hod./týden                                          

 

Popis pracovního místa:    úklid MSKS 

Platové zařazení:       2. platová třída dle platných právních předpisů 

 

Základní předpoklady uchazeče: 

 fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let 

 způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost) 

 bezúhonnost ve smyslu § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC a o změně některých 
zákonů  

 

Další předpoklady uchazeče: 

 pečlivost a samostatnost 

 dobrý zdravotní stav 
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Podání přihlášky: 

Písemnou přihlášku, včetně příloh, je nutno doručit v zalepené obálce označené heslem „VŘ – 
UKLÍZEČ/KA - neotvírat“ nejpozději do 15. 3. 2018 do 15.00 hod. na adresu: Městské středisko kultury a 
sportu, Nám. T. Bati 701, 391 02 Sezimovo Ústí. 
 
V případě dotazů je možno se obrátit na Mgr. Romanu Krůčkovou, ředitelku Městského střediska kultury a 
sportu Sezimovo Ústí, tel. 737 254 683, e-mail: r.kruckova@sezimovo-usti.cz. 

 

Náležitosti přihlášky: 

Jméno, příjmení (popř. titul uchazeče); datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu, 
(případně adresa pro doručování) číslo občanského průkazu, datum a podpis (vhodné uvést e-mail, mobil) 

 

Přílohy přihlášky: 

 životopis uchazeče, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních  

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

 souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve 
smyslu zákona č. 101/2000 Sb.  

 

Výhrada vyhlašovatele: 

Městské středisko kultury a sportu Sezimovo Ústí si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo 
výběrové zřízení zrušit. Uchazeč si hradí náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. 
 

 

Sezimovo Ústí, dne 12. 2. 2018 

 

 Mgr. Romana Krůčková 

     ředitelka MSKS 


