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MĚSTO ČELÁKOVICE 

se sídlem náměstí 5. května č. p. 1, 250 88 Čelákovice, IČ 00240117                

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 
na obsazení neúřednické pracovní pozice: 

DOMOVNICE - ÚKLID 
Odboru správy majetku a investic MěÚ Čelákovice 

Pracovní poměr: na dobu NEURČITOU. 

Místo výkonu práce: Městský úřad Čelákovice. 

Platové zařazení: 2. platová třída dle NV č. 222/2010 Sb. a 341/2017 Sb., v pl. zn. 

Termín nástupu: dohodou. 

Charakteristika vykonávané funkce: 

 udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektu, například chodeb, schodišť,  

 zamykání a kódování budovy, 

 běžný úklid kanceláří, zametání, utírání prachu, větrání místností, čištění nábytku a zařízení apod. 

Požadované dovednosti a schopnosti: 

 manuální zručnost, 

 diskrétnost, 

 spolehlivost, 

 pečlivost, 

 časová flexibilita, 

 praxe v úklidu vítána. 

Požadované doklady: 

 přihláška (ke stažení na stránkách města www.celakovice.cz, v sekci „Volné pracovní pozice“ nebo na 
podatelně MěÚ Čelákovice), 

 strukturovaný profesní životopis, 

 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v zalepené obálce nejpozději do: 

 úterý 14. března 2023 – 15:00 hod.: 

a) poštou na adresu MěÚ Čelákovice, nám. 5. května č. 1, 250 88 Čelákovice, 

b) osobně do podatelny MěÚ Čelákovice. 

Obálku v levém horním rohu označit:  

 jménem, příjmením a adresou přihlašovaného;  

 „Nabídka práce – domovnice - úklid MěÚ - NEOTVÍRAT". 

http://www.celakovice.cz/
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Co nabízíme: 

 stabilní zázemí otevřeného, moderně řízeného úřadu s principy efektivního a transparentního výkonu 
veřejné služby, 

 příjemné a přátelské pracovní prostředí, 

 jistota platu, 

 25 dnů dovolené, 

 4 dny zdravotního volna v průběhu kalendářního roku, 

 příspěvek na penzijní pojištění, 

 příspěvek na stravování – stravenková karta Edenred Card, 

 ctíme zodpovědnost za životní prostředí. 

 
Kontakt + další informace:  
Ing. Ondřej Přenosil, tajemník MěÚ, tel.: 326 929 160, e-mail: ondrej.prenosil@celakovice.cz. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto veřejnou výzvu kdykoliv v jejím průběhu nebo nevybrat 
žádného uchazeče. 

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely této veřejné 
výzvy v souladu s platnými právními předpisy. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v 
souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Poskytnuté materiály obsahující osobní údaje budou po skončení veřejné výzvy uchazeči/uchazečce 
vráceny. 

Více informací o zpracování osobních údajů uchazečů naleznete na www.celakovice.cz v sekci 
„Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)“. 

Čelákovice 7. února 2023 

 
Ing. Ondřej Přenosil v. r. 
tajemník MěÚ Čelákovice 

http://www.celakovice.cz/

