
Dělník – údržba areálu Flemmichova zahrada, Zimního stadionu, dětských 

hřišť, sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity 

 
Městské služby Rýmařov, s.r.o. vyhlašují výběrové řízení na pozici – Dělník – údržba areálu Flemmichova 
zahrada, Zimního stadionu, dětských hřišť, sportovišť a ploch pro volnočasové aktivity občanů 
 
 
Požadujeme   

- samostatnost 
- flexibilnost 
- odolnost vůči stresu 
- smysl pro zodpovědnost, pečlivost 
- manuální zručnost při údržbářských a montážních pracích (vrtačka, pilka, křovinořez, 

plotostřih, foukač listí apod.) 
- schopnost obsluhovat po proškolení zahradní traktor na sečení trávy a rolbu na údržbu 

ledu na zimním stadionu 
- dobrý zdravotní stav a fyzickou kondici  
- schopnost týmové práce 
- schopnost přizpůsobit se variabilní pracovní době v zimních měsících (práce i v sobotu, 

neděli a svátcích a rovněž odpolední směna) 
- řidičské oprávnění sk. B 

 
Náplň práce 

- Jaro – podzim - sečení a údržba zelených ploch v rámci sportovních a volnočasových ploch 

areálu Flemmichovy zahrady, Zimního stadionu, dětských hřišť a sportovišť, případně 

jiných ploch podle pokynů nadřízeného zaměstnance; drobné opravy a údržba svěřeného 

nemovitého i movitého majetku; úklidové práce ve sportovních areálech, drobné opravy 

mobiliáře a prvků dětských hřišť a sportovišť, vzešlé z revizí, poškozením nebo 

opotřebením, 

- Zima - obsluha chladícího zařízení a a rolby na údržbu ledu na zimním stadionu, ruční úklid 
sněhu, úklidové práce, drobné opravy a údržba 

Nabízíme 
- stabilní zaměstnání a zázemí ve společnosti s 29letou tradicí  
- pružná pracovní doba,  
- vhodné i pro aktivní důchodce   
- mít zodpovědnou práci, kterou budete vykonávat pro město Rýmařov  
- příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění 1150,- Kč/měsíc 
- příplatky dle kolektivní smlouvy nad rámec Zákoníku práce 
- příspěvek na stravování  
- 25 dní dovolené 
- 13. plat 
- další benefity dle kolektivní smlouvy 

 
Předpokládaný nástup: od 01.04.2023 
 
Místo podání přihlášky: Městské služby Rýmařov, s.r.o., Palackého 11, 795 01 Rýmařov 
Způsob podání přihlášky: na výše uvedené adrese osobně, mailem na rymarov@mestskesluzby.cz.  
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: 
▪ jméno, příjmení uchazeče, 
▪ datum a místo narození uchazeče, 
▪ státní příslušnost uchazeče, 
▪ místo trvalého pobytu uchazeče, 
▪ kontaktní údaje - telefonní číslo a případně e-mailovou adresu, 
▪ datum a podpis uchazeče 
Uchazeč k písemné přihlášce přiloží stručný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o 
odborných znalostech a dovednostech týkající se požadavků tohoto výběrového řízení 

mailto:rymarov@mestskesluzby.cz


 
Společnost Městské služby Rýmařov, s.r.o. si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit v jeho průběhu. 
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
Poskytnutím osobních údajů společnosti Městské služby Rýmařov, s.r.o. prostřednictvím  požadovaných 
podkladů pro výběrové řízení na pracovní pozici udělujete souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES, se zpracováním 
Vašich osobních údajů pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení na pracovní pozici. 
Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat, v takovém případě se však již nadále nemůžete účastnit 
výběrového řízení na pracovní pozici. 

 
 


