Starosta města Hanušovice vyhlašuje výběrové řízení na uvolněnou pracovní pozici
Asistent prevence kriminality

Pracovní poměr: na dobu určitou 1 roku, se zkušební dobou 3 měsíce, s možností prodloužení
Předpokládaný nástup: od 01. 03. 2020 nebo dle dohody
Odbor: Městská policie Hanušovice
Profese: 102691 – Asistenti prevence kriminality
Místo výkonu práce: katastrální území města Hanušovice
Platová třída: 4
Asistenti PK jsou zaměstnanci obce, zařazení do městské policie, jsou přímo podřízení veliteli městské policie a
mentorovi, což je pracovník městské policie, který metodicky řídí činnost asistentů PK.
Mezi hlavní činnosti asistentů prevence kriminality patří:




podílí se na prevenci kriminality v obci
přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci

Mezi zcela konkrétní činnosti asistentů patří zejména dohled nad veřejným pořádkem, získávání a předávání
informací o protiprávním jednání PČR a MP, dohled nad bezpečností dětí v blízkosti škol, dohled nad bezpečností
silničního provozu, kontrola restaurací a barů, zda se v nich nezdržují nezletilé osoby atd.
Náležitosti, které musí uchazeč na pozici APK splňovat:








státní občanství ČR
zdravotní způsobilost
nesmí být v posledních třech letech odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo v posledním roce
pro trestný čin spáchaný z nedbalosti
nesmí být proti němu vedeno trestní stíhání, v posledním roce opakovaně uznám vinným
z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, proti veřejnému
pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku
nepobírá starobní důchod

Výběrové řízení proběhne dne 24. 02.2020
Zájemci musí doručit 3 pracovní dny před termínem výběrového řízení do sídla Městské policie Hanušovice:





vyplněný dotazník a sepsaný motivační dopis
souhlas uchazeče o pracovní místo se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu obecného
nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27.04.2016.
Požadované formuláře najdete na webové stránce města Hanušovice zde:
http://www.hanusovice.info/mesto/zadosti-a-formulare/
Další informace k projektu je možné získat na tel. č. 733530539 mentora asistentů prevence kriminality,
paní Vlachovské, nebo na sekretariátu Měú Hanušovice u paní Bc. Karabcové tel. č. 583 034 427.

Marek Kostka, v. r.
Starosta
Vyvěšeno: 04.02.2020
Sejmuto:
Ev. číslo písemnosti: MUHA 1018/2020

