
Kontakt pro zájemce: Bc. Zbyněk Vágner 606 329 940  Dana Svobodová 556 833 118 

Tajemník si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit. 

Poskytnuté materiály budou vráceny po ukončení výběrového řízení poštou, příp. si je mohou uchazeči 

vyzvednout osobně. Bližší informace na tel.č. 556 833 118, Dana Svobodová, personalistka MěÚ. 

 Město Frenštát pod Radhoštěm 
 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
Tajemník MěÚ Frenštát pod Radhoštěm 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 pracovních míst 

v organizační složce Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
 

HASIČ – STROJNÍK 
 

 (www.mufrenstat.cz) 

 

Územní samosprávný celek:  Frenštát pod Radhoštěm 

 

Druh práce:  hasič, strojník OS Jednotky sboru dobrovolných 

hasičů (OS JSDH) 

Místo výkonu práce:  město Frenštát pod Radhoštěm 

 nekuřácké pracoviště 

 

Uchazeč musí splňovat tyto předpoklady: 

- státní občanství ČR nebo trvalý pobyt v České republice 

- bezúhonnost  

- způsobilost k právním úkonům 

- ovládání jednacího jazyka 

 

Požadavky pro výkon funkce: 

- min. střední vzdělání s výučním listem 

- znalost předpisů v oblasti požární ochrany 

- praxe v řízení skupiny C minimálně 1 rok 

- komunikativnost, samostatnost, zvládání konfliktních 

situací 

Výhodou:      

- bydliště Frenštát pod Radhoštěm a okolí (možnost 

přidělení městského bytu) 

- praxe v oboru hasič 

- praxe v HZS 

- člen JSDH obce, podniku  

- kurz NOV 

- strojnický kurz 

 

 



Kontakt pro zájemce: Bc. Zbyněk Vágner 606 329 940  Dana Svobodová 556 833 118 

Tajemník si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu zrušit. 

Poskytnuté materiály budou vráceny po ukončení výběrového řízení poštou, příp. si je mohou uchazeči 

vyzvednout osobně. Bližší informace na tel.č. 556 833 118, Dana Svobodová, personalistka MěÚ. 

Platová třída:  6. třída (po absolvování základního kurzu a strojnického 

kurzu vyšší platová třída dle pracovní náplně) 

 

Předpokládaný nástup:  01.01.2021, příp. dle dohody 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: 

- jméno, příjmení a titul zájemce 

- datum a místo narození zájemce 

- státní příslušnost zájemce 

- místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, email 

- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu, jde-li o cizího státního občana 

- datum a podpis zájemce 

 

Lhůta pro podání přihlášek: do 31.10.2020 (touto lhůtou je stanoveno datum 

doručení přihlášek na uvedenou adresu, nikoliv datum jejího odeslání). 

 

Místo a způsob podání přihlášek: 

- písemně nebo osobně - Městský úřad Frenštát pod 

Radhoštěm, nám. Míru č. 1, 74401 Frenštát pod 

Radhoštěm, 

- obálky označte slovem „Výběrové řízení - hasič OS 

JSDH“ 

 

K přihlášce se připojí tyto doklady: 

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních 

zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, 

osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, 

pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 

bezúhonnost čestným prohlášením 

- potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu hasiče 

 

Výběrové řízení se uskuteční 10.11.2020 a skládá z následujících částí: 

- ústní pohovor 

- fyzický test 

 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 14.09.2020  Ing. Petr Kubenka, v. r. 

        tajemník 
 

 


