
Technické služby Třebechovice 
Heldovo nám. 528, Třebechovice pod Orebem 
_____________________________________________________ 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
Technické služby Třebechovice vyhlašují výběrové řízení na místo: 

Pozice:  zaměstnanec TS, pozice mzdové účetní a agendy komunálního odpadu 

Místo výkonu práce:  Třebechovice pod Orebem 

Pracovní poměr: na dobu neurčitou  

Platová třída:   8. 

 

Zákonné předpoklady:  

- Státní občan ČR,  dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, 

ovládaní jednacího jazyka. 

Kvalifikační požadavky: 

- min.středoškolské vzdělání s maturitou  

- Výpočet výše platů, zajišťování výplat, náhrady platů a dalších plnění poskytovaných 

zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, exekuce a insolvence (agenda 

s tím spojená, výše výpočtu), zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti 

zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Roční statistické přehledy. 

Sestavování mzdového limitu. 

- Vedení agendy odpadového hospodářství, výběr poplatků, sepisování smluv, 

vymáhání nedoplatků, dohled nad odvozem odpadů, zpracování podkladů pro dotace. 

Osobnostní předpoklady a jiné požadavky: 

- dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi 

- samostatnost, spolehlivost, odolnost proti stresu 

- znalost práce na PC 

- řidičský průkaz skupiny B 

Náležitosti přihlášky: 

- jméno a příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo 

trvalého pobytu 

- číslo občanského průkazu 

- telefonní číslo a e-mailovou adresu pro účely komunikace v souvislosti s VŘ 

- datum a podpis uchazeče 

K přihlášce uchazeč doloží: 

- strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních 

- výpis z evidence Rejstříků trestů ( ne starší 3 měsíců) 

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

- kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání 

 

Informace: ředitel TS Třebechovice, p.P.Ulrich tel.: 605548775  

 

Přihlášky s požadovanými doklady podávejte na podatelnu Technických služeb, Heldovo 

náměstí 528 v 1 patře, nebo zasílejte na adresu: Technické služby Třebechovice 

         Heldovo náměstí 528, Třebechovice 50436 

 

Přihlášky lze podávat nebo zasílat nejpozději do 12.8.2020 do 17.00 hod. (v této lhůtě musí 

být přihláška doručena na Technické služby Třebechovice. 
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