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Město Žďár nad Sázavou 

 vyhlašuje 

 výběrové řízení na obsazení pozice 

Asistent prevence kriminality 

 

Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve 

smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Pracovní poměr na dobu určitou do 31. 12. 2020 

Hlavní pracovní poměr, pracovní doba 40 hodin týdně 

Místo výkonu práce: Žďár nad Sázavou 

Nástup možný ihned 

 

Kvalifikační standardy 

 Základní 

 Občan ČR starší 18 let 

 Ukončené základní vzdělání 

 Trestní bezúhonnost 

 Zdravotní způsobilost 

 Mít v lokalitě se sociálním vyloučením bydliště, nebo ji dokonale znát 

 Fyzická zdatnost 

 

       Specifické 

 Neformální autorita 

 

       Pro účast ve výběrovém řízení je nutno doložit v termínu odevzdanou přihlášku obsahující 

 profesní životopis (včetně kontaktních údajů – telefon) 

 úředně ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 potvrzení od praktického lékaře o zdravotní způsobilosti být schopen obchůzkové 

činnosti 

 výpis z rejstříku trestů a přestupků, který nesmí být starší 3 měsíců 

 čestným prohlášením doložit, že nepobírá starobní důchod  
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 vyplněný DOTAZNÍK k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent 

prevence kriminality a MOTIVAČNÍ DOTAZNÍK k výběrovému řízení (možno získat na 

webových stránkách: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani 

nebo je obdržíte na služebně Městské policie Žďár nad Sázavou, nám. Republiky 75/2 

u kontaktní osoby Dagmar Pálkové, tel. 603 883 523 

 

Termín a místo výběrového řízení: dne 3. března 2020 v době 13:00 – 15:00 v budově Městského 

úřadu Žďár nad Sázavou, zasedací místnost Rady města.  

 

Uzávěrka přihlášek: 27. února ve 12:00 hodin  

 

Obálka s označením „Výběrové řízení-Asistent prevence kriminality“ zašlete na adresu: 

Městská policie Žďár nad Sázavou 

Dagmar Pálková 

Náměstí Republiky 75/2 

591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 

Přineste si s sebou platný občanský průkaz 

 

https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/nabidka-zamestnani

