
 

Bankovní spojení: KB Břeclav, č. ú. 4228651/0100 Tel. č.: 519 416 220 

IČ: 00283614 DIČ: CZ00283614  

e-mail: sakvice@sakvice.cz   

Obec Šakvice 
Hlavní 12, 691 67 Šakvice, okres Břeclav 

Obec Šakvice vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
 

Pracovník přepážky pošty a informačního centra 
 
Místo výkonu práce: Pošta Partner, Hlavní 12, 691 67 Šakvice 
 

Charakteristika vykonávané práce: 

• poskytování poštovních služeb, zejména: příjem a výdej zásilek, příjem a výplata 
poštovních poukázek, prodej poštovních cenin a kolků a jiného zboží, služby Poštovní 
spořitelny a ostatní služby spojené s chodem České pošty. 

• služby turistického informačního centra obce. 
 

Požadujeme: 

• střední vzdělání 

• pracovitost, loajalitu, samostatnost, komunikativnost, schopnost jednat s lidmi 

• čistý trestní rejstřík, ovládání jednacího jazyka 

• znalost práce na PC (MS Office, Internet, Outlook Express) 

• praxe na obdobné pracovní pozici výhodou 
 

Nabízíme: 

• hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušení dobou 2 měsíce 

• zkrácený pracovní úvazek 30 hodin týdně, pracovní doba dle dohody 

• platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 8. platová třída, platový stupeň dle délky 
praxe. 

 

Termín nástupu: dle dohody 
 

Náležitosti písemné přihlášky a povinné přílohy: 

• Jméno, příjmení a titul, datu a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého 
pobytu uchazeče, telefon, e-mail, datum a podpis. 

• životopis s uvedením údajů o dosavadním zaměstnání a odborných znalostech 
uchazeče 

• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
 
Přihlášky do výběrového řízení je nutné doručit osobně nebo poštou Obecnímu úřadu 
v Šakvicích v termínu do 6. května 2022 do 12:00 hod. 
 

Zaslané doklady budou uchazečům vráceny spolu s písemným vyrozuměním o výsledku 
výběrového řízení. 
 

Obec Šakvice si vyhrazuje právo toto výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoliv v jeho 
průběhu zrušit, popřípadě právo nevybrat žádného z uchazečů. 
 
V Šakvicích dne 19.4.2022 
 

Drahomíra Dirgasová v.r. 
              starostka 


