Příloha č. 1

VÝZVA
k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici
Asistenta prevence kriminality
Město Vimperk ve spolupráci s Městskou policií Vimperk vyhlašuje výzvu pro výběr
kandidátů na pozici Asistenta prevence kriminality. Asistent prevence kriminality bude
zaměstnancem Městské policie Vimperk na dobu určitou s předpokládaným nástupem
od 1. března 2019
Cílová
skupina

Cílem podpory je umožnit osobám bez pracovního poměru
anebo sociálně vyloučeným osobám, získat možnost
pracovního uplatnění v oblasti prevence kriminality –
zvyšování bezpečnosti a veřejného pořádku města.
Termín pohovorů výběrového řízení bude písemně
oznámen uchazečům o práci, kteří splní požadovaná
kritéria.
Individuální pohovor bude zaměřený na samotnou motivaci
žadatele k výkonu profese, přehled o bezpečnostních
rizicích města a předpoklady jeho dalšího profesního růstu.
Petr Levík, zástupce vrchního strážníka, Městská policie
Vimperk, Kaplířova 65, 385 01 Vimperk, tel. 388 414 218,
608 893 056
Zájemce o pozici Asistenta prevence kriminality
zašle/doručí na podatelnu
1. vyplněný dotazník
2. sepsaný motivační dopis
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, minimálně dokončení základní školy
4. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Termín
pohovorů
výběrového
řízení
Kontaktní
osoba
Upřesňující
údaje

Podání
přihlášky

do
20.2.2019
do 14 hod

Jestliže tyto dokumenty ve lhůtě zájemce nepředloží,
nebude do výběrového řízení zařazen.
Výsledek výběrového řízení bude zájemcům sdělen
písemně do 10 pracovních dnů po jeho ukončení.
Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na
adresu:
Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01
Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové
řízení – asistent prevence kriminality“

Informace uchazečům budou podány na tel. 608 893 056 zástupce vrchního strážníka
MP Vimperk, - Petr Levík, případně e-mailem petr.levik@mesto.vimperk.cz
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DOTAZNÍK
k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici asistenta prevence kriminality
Dotazník reaguje na vyhlášenou Výzvu pro výběr kandidátů na pozici Asistent prevence
kriminality. Asistent prevence kriminality bude zaměstnancem Městské policie Vimperk.
Jméno a příjmení
/rodné příjmení/
Datum a místo narození
Rodinný stav
Státní příslušnost
Číslo OP
Adresa trvalého bydliště
Nejvyšší dokončené vzdělání
Poslední zaměstnavatel (od – do)
/úřad práce/
Zdravotní stav
/zdravotní omezení/
Stanovené srážky ze mzdy (alimenty,
exekuce apod.)
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že:
- jsem státním občanem ČR,
- jsem zdravotně způsobilý (tj. na základě lékařské prohlídky způsobilý k výkonu práce
v noci, ve směnném provozu, schopen obchůzkové činnosti),
- jsem nebyl v posledních třech letech odsouzen pro úmyslný trestný čin nebo
v posledním roce pro trestný čin spáchaný z nedbalosti,
- není proti mně vedeno trestní stíhání a ani jsem nebyl v posledním roce opakovaně
(dvakrát a vícekrát) uznán vinným z přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a
jinými toxikomaniemi, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti
majetku,
- nepobírám starobní důchod,
- jsem veškeré údaje uvedl dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, jsem si vědom
skutečnosti, že v opačném případě toto může mít za následek vyřazení z projektu
Asistent prevence kriminality.
Datum
Podpis

2

Příloha č. 1

Motivační dopis k Dotazníku výběrového řízení pro zájemce
o pracovní pozici asistenta prevence kriminality u Městské policie
Vimperk

Motivační dopis je součástí vyhlášené Výzvy pro výběr kandidátů na pozici Asistenta prevence
kriminality.
Motivační dopis by měl obsahovat minimálně odpovědi na tyto následující otázky:
1. Proč jsem se rozhodl/rozhodla pracovat jako Asistent prevence kriminality?

2. Jakou mám představu o činnosti Asistenta prevence kriminality?

3. Kdo mě podpoří v mém rozhodnutí?

4. Jsem připraven/připravena pracovat na plný úvazek v trvání 8 hodin denně?

5. Vidím nějaké nevýhody pozice Asistenta prevence kriminality? (spolupráce s Městskou
policií Vimperk, nepochopení mezi svými blízkými a kamarády, apod.).

6. Další vlastní sdělení.

podpis
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