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Městská knihovna Česká Lípa, p. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení  

pracovního místa: technický pracovník - řidič 
Náplň práce: 
Správa objektů a pozemků svěřených organizaci do užívání, kontrola provozuschopnosti všech 
technických, technologických a elektronických zařízení, kontrola plnění servisních smluv, 
dohled nad lhůtami a povinnostmi z hlediska BOZP a PO. Obsluha plynové kotelny,  
energetický management.  
Celoroční údržba veřejného prostranství s využitím ručního nářadí a mechanizačních 
prostředků (úklid sněhu a ledu na svěřených objektech, seč travních porostů a křovin, údržba 
mobiliáře, apod.) Manipulace s odpadovými nádobami a těžkými břemeny v rámci zákonné 
úpravy.  Drobné zámečnické, údržbářské a montážní práce.  
Řízení, údržba a běžné opravy motorového vozidla. 
 

Místo výkonu práce: Městská knihovna Česká Lípa, p.o. 
  

Požadavky: 
- Střední vzdělání (vyučení), základní znalost práce na PC 
- Manuální zručnost, bezúhonnost, spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost, aktivní 

přístup, zdravotní způsobilost 
- Řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič, výhodou praxe s prací řidiče 

 

Nabízíme: 

Práce na plný úvazek (možná i zkrácená pracovní doba), platové ohodnocení podle Zákoníku 
práce č. 262/2006 Sb. v platném znění a NV č. 564/2006 Sb., pracovní poměr na dobu určitou 
s možností prodloužení. 5 týdnů dovolené,  stravenky, sick days. 
Termín nástupu dle dohody. 
 

Náležitosti písemné přihlášky: 
- Jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 

kontaktní údaje 
- Životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních  a o odborných 

znalostech a dovednostech 
- Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 7. 5. 2021 na e-mailovou adresu 
reditel@knihovna-cl.cz nebo na poštovní adresu: 
Městská knihovna Česká Lípa, p.o., nám. T.G.Masaryka 170, 470 01 Česká Lípa  
 

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.  
Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout, 
pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, budou tyto protokolárně skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
nevybrat žádného z uchazečů a zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 

V České Lípě  26. 4. 2021     PhDr. Dana Kroulíková, ředitelka  
Městská knihovna Česká Lípa.p.o. 
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