Starostka města Napajedla vyhlašuje
výběrové řízení
na pozici strážníka Městské policie Napajedla
 výkon funkce strážníka městské policie v souladu se zákonem
č.553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii
 občan ČR
 věk nad 18 let
Požadavky pro
 občanská a trestní bezúhonnost
vznik pracovního
 spolehlivost
poměru:
 dosažení min. středního vzdělání s maturitní zkouškou
 zdravotní a tělesná způsobilost
 úspěšné absolvování výběrového řízení
 motivaci pro výkon povolání strážníka
 smysl pro spravedlnost a čestné jednání
 chuť pomáhat občanům v náročných životních situacích
 dobrou psychickou odolnost
Dále požadujme:
 dobrý zdravotní stav
 kolektivní spolupráci
 řidičské oprávnění sk. B
 výběrové řízení proběhne v únoru a březnu 2019
Uchazeč absolvuje:
 přijímací pohovor
 zdravotní prohlídku
 testy fyzické zdatnosti u osob, které nejsou a nebyly ve služebním
poměru bezpečnostních sborů a městských policii
Průběh výběrového
 psychodiagnostické vyšetření na specializovaném klinickém
řízení:
pracovišti (obdobné jako pro policisty Policie ČR) u osob, které
nebyly a nejsou ve služebním poměru bezpečnostních sborů a
městských policii
Fyzické testy obsahují tyto disciplíny
 člunkový běh na 4 x 10 m
 vytrvalostní běh na 12 minut
 leh sed po dobu 2 min.- shyby
Po úspěšném absolvování výběrového řízení a navázání pracovně právního
vztahu s městem Napajedla se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu
několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik ve všech oblastech, které
bude potřebovat pro výkon práce strážníka (patří sem např. studium právních
norem, výcvik sebeobrany, taktiky policejního zákroku, střelby a rovněž také
nácvik praktického výkonu služby). V průběhu zkušební doby je čekatel
opakovaně testován, zda splňuje náročná kritéria a v případě jejich neplnění
Nástup k MP:
může být z edukačního programu vyřazen. Po jeho završení pak musí
absolvovat přezkoušení ze všech oblastí výcviku a také zkoušku před komisí
sestávající z pracovníků Ministerstva vnitra ČR, po jejímž úspěšném složení
je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů.
Teprve poté se stává strážníkem Městské policie Napajedla.
Obecný popis
pracovní pozice:

Nabízíme:





dlouhodobou pracovní perspektivu
pravidelný příjem s růstem podle dosažené délky praxe
nestereotypní práci při prosazování zákona a zajišťování bezpečnosti

Platová třída:

průběžné vzdělávání a zvyšování kvalifikace
příspěvek na penzijní připojištění
příspěvek na stravování formou stravenek
dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.

Pracovní poměr:

na dobu neurčitou, nástup možný ihned

Bližší informace:

bližší informace poskytne Bc. Milan Smělík, velitel MP
tel.: 603 397 646, e-mail: mestska.policie@napajedla.cz





Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 jméno, příjmení, titul,
 datum a místo narození,
 státní příslušnost,
 místo bydliště,
 číslo občanského průkazu,
 souhlas s využitím osobních údajů pro účely výběrového řízení,
 kontaktní spojení (telefon, e-mail),
 datum a podpis uchazeče.
K písemné přihlášce nutno doložit:
 životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a
dovednostech,
 originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášky k výběrovému řízení zasílejte nejpozději do 10.02.2019
v obálce označené heslem „NEOTVÍRAT - VŘ MP“ na adresu:
Městský úřad Napajedla
Masarykovo nám. 89
763 61 Napajedla

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů a vyhlásit nové výběrové řízení.
*nevyžádané materiály s osobnímu údaji budou po ukončení výběrového řízení skartovány*

