Město Hrušovany nad Jevišovkou
hledá zaměstnance na pracovní místo obsluha baru (číšník/servírka)
ve sportovní hale v Hrušovanech nad Jevišovkou
Zajištění provozu a obsluha baru ve sportovní hale (čepování nápojů včetně
základní údržby výčepního zařízení a inkasa tržeb, samostatné přijímání
objednávek, příprava nápojů, prodej dalšího zboží, stolničení a obsluha hostů),
úklid baru a sportovní haly. Hmotná zodpovědnost.
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, 40 hodin týdně, v odpoledních a
večerních hodinách o víkendech příp. i o svátcích. Pracovní doba v odpoledních
a večerních hodinách (Út - So).
Možný i zkrácený pracovní úvazek, vhodné i pro studenty, absolventy či
důchodce, či jako další pracovní poměr. Nástup možný ihned, nejp. 1.8.2019.
Případně je možná i DPČ i DPP.
Zaměstnanecké benefity dle kolektivní smlouvy (příspěvek na stravování,
sociální fond), 25 dnů dovolené.
V případě zájmu volejte na tel.: 515 200 461,
nebo pište na e-mail: salomon@hrusovany.cz, nebo se případně osobně dostavte
na městský úřad.
Ing. Zdeněk
Ing. Zdeněk Šalomon, tajemník městského úřadu.
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Přihláška
na obsazení pracovního místa
„obsluha baru ve sportovní hale“
Jméno, příjmení, titul:
Datum a místo narození:
Státní příslušnost:
Místo trvalého pobytu uchazeče/ky:
(pokud je to nutné i adresa, kam se zasílá korespondence)

Číslo občanského průkazu:
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

Telefonní spojení, e- mailová adresa uchazeče/ky:
Datum a podpis uchazeče/ky:

Přílohy:

•
•
•

Strukturovaný profesní životopis
Originál výpisu 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)
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení)

Prohlášení:
Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje a
doklady, které tímto poskytuji Městu Hrušovany nad Jevišovkou, byly Městským úřadem Hrušovany nad
Jevišovkou zpracovávány a vedeny pouze pro účely obsazení výše uvedeného pracovního místa.
Beru na vědomí, že po obsazení výše uvedeného pracovního místa budou moje osobní doklady vráceny na
uvedenou adresu.

Podpis uchazeče/ky:

Životopis
Jméno a přijmení:
Datum narození:
Stav:
Adresa :
Telefon:
E-mail:

Kvalifikace / vzdělání (období, škola, obor, druh zkoušky):

Průběh zaměstnání (pracovní zkušenosti, činnost s uvedením období, zaměstnavatele a druhu vykonávané
práce):

Ostatní znalosti (např. doplňkové vzdělání / kurzy. jazykové znalosti, počítačové znalosti, řidičské
oprávnění):

Aktivity a zájmy:

