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Jste technický typ a chcete zkvalitňovat život lidí ve městě? 
 

V současné době hledáme schopného a především výkonného člověka 
na pozici: 

 

VEDOUCÍHO TECHNICKÝCH SLUŽEB M ĚSTA 
(práce je zařazena do 9. platové třídy) 

 
• Dokážete se rychle rozhodovat a samostatně nacházet řešení? 
• Dokážete vést lidi, získat je pro myšlenku a její následné zavedení do praxe? 
• Dokážete od ostatních dostat úplně vykonanou práci? 
• Jsou za Vámi vidět pracovní výsledky, které si můžeme ověřit? 
• Chcete technické služby posunout na vyšší úroveň výkonu práce? 
• Jste státní občan ČR, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR a jste 

bezúhonný? 
 
Výsledkem Vaší práce bude čisté město, spokojení občané, dobré hodnocení samosprávy 
obce a fungující bytový fond. 
 
Co budete k práci potřebovat: 
• Schopnost a ochotu vést a koordinovat práci 13 odborných zaměstnanců města a 6 

dělníků pro čištění města 
• Ochotu převzít zodpovědnost za celý chod technických služeb města 
• Slušné vystupování 
• Schopnost správně posoudit rozsah práce a přiřadit konkrétní lidi k dané práci a tuto práci 

opět převzít 
• Časovou flexibilitu (práce i nad rámec pravidelné pracovní doby) 
• Výhodou je řidičský průkaz na traktor 

 
Přihláška bude obsahovat: 
 
• Jméno, příjmení a titul uchazeče 
• Datum a místo narození uchazeče 
• Státní příslušnost uchazeče 
• Místo trvalého pobytu uchazeče 
• Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího 

státního občana 
• Datum a podpis uchazeče 

 
 
 
 
 
 



K přihlášce připojte tyto doklady: 
 
• Strukturovaný profesní životopis 
• Stručná představa o výkonu funkce vedoucího technických služeb a návrh na zlepšení 

efektivnosti práce zaměstnanců technických služeb 
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 
Přihlášky zasílejte nejpozději do 14. 1. 2022 buď v listinné podobě, nebo elektronicky. 
Nástup možný od 1. 4 .2022. 
 
Městský úřad Velké Hamry 
Ing. Martina Vacková 
čp. 362 
468 45 Velké Hamry 
 
E-mailová adresa: tajemnik@velke-hamry.cz 
 
ID datové schránky: vivbhhv 
 
Ve Velkých Hamrech dne 20. 12. 2021 

 
    
  Ing. Martina Vacková 
     tajemnice MěÚ 


